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Teekeningen van H.F. ten Holt
door Kasper Niehaus
HET is den meesten menschen niet genoeg moderne kunst te zien, zij willen er ook
over lezen, zij moeten voorgelicht worden door schrijvers over kunst. Wie veel in
de gelegenheid was bezoekers van musea en tentoonstellingen waar te nemen,
weet hoevelen eerst den catalogus inzien voor zij de kunst beschouwen. Tot hen,
die met hun ooren zien, richtte Goethe zich, toen hij uitriep: ‘Ei, zoo vat toch eindelijk
eens moed, u aan de indrukken over te geven, u te laten vermaken, u te laten
ontroeren, u te laten verheffen, ja, u te laten leeren en tot iets groots aanvuren en
aanmoedigen: maar denkt alleen niet steeds, dat alles ijdel is, als het niet een of
andere abstracte gedachte of idee is.’
Museum-, tentoonstelling- of atelierbezoek zijn (behalve gij-zelf!) nog altijd de
beste inleiding tot het zien van beeldende kunst. En zelfs de slechtste reproductie
(maar de afbeeldingen in ‘Elsevier's’ zijn heel mooi!) brengt u nader tot haar dan
praatjes over kunst, zelfs van den bekwaamsten schrijver.
Zoo las ik eens in ‘Hollandsche teekenaars van dezen tijd,’ door Jan Veth over
dat ‘wonderbaarlijk diepklare’ prentje ‘The return home,’ dat door Edward Calvert
voor meer dan honderd jaar in hout gesneden werd. Maar het verlangen om dit en
eenige andere mooie prentjes van de oorspronkelijke houtblokken afgedrukt in ‘A
memoir of Edward Calvert by his third son’ te bezitten, werd pas gewekt door een
paar reproducties van deze, ‘de wellicht kleinste werkelijke meesterwerken der
eeuw,’ afgedrukt bij een proza-gedicht ‘Avonturen met Ariël’ in ‘Over kunst en
kunstenaars’ door R.N. Roland-Holst.
Ik zie dan ook den tijd komen, dat boeken over kunst heel anders samengesteld
zullen worden dan tegenwoordig. Zij zullen dan of alleen goed-gekozen afbeeldingen
behelzen; of de kort en eenvoudig gehouden besprekingen zullen althans
voorafgegaan worden door de reproducties. Beeldende kunst richt zich tot onzen
geest langs den weg der oogen en als men geen ‘oogenmensch’ is en geen religie
of wetenschap bezit, make men z'n bezigheid van een andere kunst.
De schrijver over kunst kan niets meer doen dan, evenals een gids, u iets laten
zien wat gij nog nooit gezien hebt, u in aanraking brengen met de schoonheid. Het
genieten en begrijpen van kunst moet gijzelf doen, daarvoor hebt gij geen schrijver
noodig. Baudelaire (de vader der moderne critici n.b.) heeft gezegd: ‘Het is nutteloos
wat het ook zij te verklaren aan wie het ook zij.’
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Het helpt u niet of gij de gevoelens en gedachten van den schrijver over kunst tot
de uwe maakt. Om het gevoel of het begrip voor kunst te verwerven, moet men het
reeds bezitten: ook hier geldt het woord, dat slechts hem die heeft gegeven zal
worden. Evenals voor het scheppen, moet men voor het genieten van kunst de gave
hebben!
Als men het begrijpelijke aan het onbegrijpelijke dat kunst is, echter wenscht te
vatten, wende men zich om inlichtingen tot de kunstenaars, die zelf het beste wat
over kunst gezegd werd, gezegd hebben; met dit voorbehoud: dat zij het beste over
hun eigen kunst gezegd hebben.
En dan heeft men te veel kwaad gesproken van kunstenaarsanecdotes. De
mededeeling b.v., dat Bruegel z'n leerlingen bij gelegenheid door het rammelen met
kettingen vrees trachtte aan te jagen, om hen op het onheimelijke der wereld
opmerkzaam te maken, is karakteristieker voor hem dan vele zich in abstracties
verliezende dikke boeken.
Indien de faam, die den naam van anderen doet onthouden, Ten Holt schijnt te
vergeten, dan vind dat wellicht z'n oorzaak in het feit, dat het werk van den laatste,
direct verworven en vastgehouden door particuliere verzamelingen, bijna geen
aanraking meer heeft met het publiek: in de laatste jaren werd het niet meer
geëxposeerd.
En ook thans nog wordt waarlijk te groot gewicht gehecht aan het
tentoonstellingswezen in verband met het eigenlijke leven der kunst. Zooals Jan
Veth eens schreef, staat ook de schilderijkunst thans in het teeken van het
expositiebedrijf: ‘Maar innerlijk voordeel brengt dit haar niet.... Het beste leven der
schilderkunst lag en ligt buiten het wel en wee der groote bazaars.’
Volkomen waar! De steunpilaren der nieuwere Fransche schilderkunst en ook de
nieuwste Fransche schilders, die het grootste prestige bezitten, exposeerden niet
op de groote, mondaine ‘Salons’, wellicht omdat zij, vermoeid van tegen dooven te
schreeuwen, slechts nog een half woord fluisterden tot betere hoorders. En behooren
de schilderijen van een modern Hollandsch schilder als Philippe Smit, wiens naam
velen hier wellicht voor 't eerst hooren noemen, niet tot de eigenlijke en beste levende
kunst, ook al krijgen zij nooit onzin te hooren op onze exposities?
Odilon Redon vond de oorzaak van het in leven onberoemd blijven van z'n
leermeester, den onontwarbaren graveur Rodolphe Bresdin, in het feit, dat deze
zich niet in het minst om zijn roem bekommerde, gedreven als hij werd door de
eeuwige zucht naar betere dingen. ‘Dan nog het eigenaardige karakter van het werk
zelf, altijd vreemdsoortig, wijl van een bijzondere schoonheid, nooit door een uitgave
vermenigvuldigd, zelden bij een handelaar in de uitstalling, nergens tentoongesteld.
De afzondering van een vrij kunstenaar, die weinig vrienden heeft onder hen die
dat niet zijn. En, per slot, de wet der duisternis, volgens welke de een, talentloos,
op den troon moet
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zitten en de ander miskend moet worden, zoo hij een eigen kunst schept of de
verrassingen eener niet geopenbaarde wereld aan de daarvoor toegankelijken
voorzet. Het waarom dier onrechtvaardigheid is een ijdele vraag, waaraan door de
schaduw van het geheimzinnig lot het zwijgen wordt en steeds zal worden opgelegd.’
Hetzelfde zou men van Ten Holt kunnen zeggen.
In het begin van zijn loopbaan heeft Ten Holt wel enkele malen geëxposeerd.
Omstreeks 1907 was hij met Mattheus Lau, J.G. Weyand, de letterkundigen Pieter
Talma en C.A. Wynschenk Dom en den componist Jacob van Domselaer (ook P.N.
van Eyck, W.L. ten Holt, John Rädecker en Matthieu Wiegman behoorden korter of
langer tijd tot hun organisatie) naar Bergen vertrokken. Ook hij trachtte hier eenzelfde
soort problemen op te lossen als de Fransche cubisten en schilderde dan
hoofdzakelijk composities uit den Bijbel.
Deze jonge menschen, waarvan de meesten schilders waren, beseften volgens
hun woordvoerder Wynschenk Dom, tegelijkertijd, doch elk voor zich, dat de nieuwe
kunst een s t i j l k u n s t moest wezen, dat slechts die kunst recht van bestaan en
waardeering had, die niet onderdanig aan de wisselvalligheden van het menschelijke
leven, de weerspiegeling was van het onveranderlijke, dat aan dat leven inhoud en
bestendigheid gaf.
In den catalogus van werken door den ‘Moderne kunstkring’ geëxposeerd in het
Stedelijk Museum te Amsterdam, van 7 November tot 8 December 1913, is van H.F.
ten Holt vermeld ‘La Lutte’, een compositie, die ik niet ken.
Op de eerste tentoonstelling in het gebouw van dit genootschap van kunstenaren
aan de Keizersgracht, geopend van 26 September tot 3 November 1915, had hij
een groot schilderij ‘De vlucht naar Egypte’ en een teekening ‘De barmhartige
Samaritaan.’ De schilder zelf schat dit werk thans wellicht geringer, maar de
bewonderenswaardige uitdrukking van het poëtische gelaat van Maria bleef mij bij,
evenals de tengere knaap, die de groep van Jozef - die eenige gelijkenis heeft met
Tolstoi -, Maria en het kind Jezus op den schoot der op een ezel gezeten voedster,
voorafgaat.
Op de tweede tentoonstelling, op 3 December geopend, was hij o.m.
vertegenwoordigd door een teekening ‘Simson en de leeuw’, waar de hoofdpersoon
aan den meester der sterke mannelijke figuren, Pollaiuolo herinnerde. Ook in de
fond, een woest berglandschap, was veel te zien.
In tegenstelling met de cubisten, in wie het geen oogenblik was opgekomen, dat
hunne activiteit ook een ethische beteekenis zou hebben, schilderde Ten Holt, er
prijs op stellend mededrager onzer beschaving te zijn, eerwaardige, door de
overlevering geheiligde onderwerpen uit den Bijbel, waarin van oudsher de ethische
geest van het Christendom, de diepste Westersche wijsheid, voor de aanschouwing
was geopenbaard. Van algemeen en oud, werden deze onderwerpen oorspronkelijk
en nieuw door de goede
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en nieuwe dispositie. In Ten Holt's nieuwste werken zou deze ethische geest echter
op geheel andere wijze verbeeld worden.
Ten Holt versierde met verschillende hout- en linoleumsneden het
halfmaandelijksch ‘Journaal’, dat de Moderne kunstkring en later ook de Nieuwe
kring, ter verheldering van het begrip omtrent wat de genooten wilden en deden,
onder redactie van C.A. Wynschenk Dom en Pieter Talma deed uitgeven.
Deze oorspronkelijke grafische kunstwerken deden hem wellicht uitnoodigen tot
de tentoonstelling, waarmee de Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
haar tienjarig bestaan herdacht. Hij exposeerde hier een groote groep teekeningen,
o.a. het intieme en penetrante meisjesportret, het vroegst (1911) gedateerde der
bij dit opstel afgebeelde werken. Het zachte waas der schoonheid omhult het als
een damp. Het is alsof de teekenstift door een teeder trillenden ether heen het papier
bereikte. De ontdekker der teekenkunst was volgens de mythe een minnaar, die de
op een muur geworpen schaduw zijner liefste met een zuivere lijn omtrok en ook
deze teekening is een monument der vereering. Een fascineerend zelfportret was
uit denzelfden tijd.
In teekeningen als de Bespotting en de Geeseling, (beide uit 1921), in Petrus en
de Verloren zoon, kwam hij tot een uiteenzetting met Rembrandt en Vincent. De
Barmhartige Samaritaan in een berglandschap was meer verwant met, dan beïnvloed
door prenten van Rodolphe Bresdin. Het Avondmaal, de Blinde Paulus en de Judas
vertegenwoordigden den teekenaar hier ruimer dan op eenige andere expositie.
Mimiek en gebarenspel waren uitdrukkingsmiddelen, waarvan de kunstenaar zich
toen nog niet wilde berooven.
Van Gogh beweert in een zijner brieven aan z'n vriend Emile Bernard, dat het
karakter der Hollanders is, dat zij niets verzonnen en dat zij weinig verbeelding en
fantasie hadden, maar een enormen smaak en ordonnantiekunst. Dat zij geen Jezus
Christus en Onzen lieven Heer geschilderd zouden hebben, is echter in z'n
algemeenheid niet juist: Jan Steen, Johannes Vermeer! Van Gogh noemt Rembrandt
echter als den eenigen schilder die droomt en uit de fantasie schildert en die bij
uitzondering Christussen en engelen gemaakt heeft, al lijkt dat bij hem weinig op
wat ook van andere religieuze schilders: dat is metaphysieke tooverij en Rembrandt
heeft volgens hem niets verzonnen en die engel en dien vreemden Christus kende
en voelde hij. Dat de bijbelsche onderwerpen in z'n werk betrekkelijk weinig zouden
zijn, noemt Bernard in een noot, met de Emmausgangers en den Barmhartigen
Samaritaan voor oogen, terecht een vreemde bewering.
Maar de figuur van Christus, zooals Van Gogh haar voelde, was slechts
geschilderd door Delacroix en door Rembrandt, en dan had Millet de leer van Christus
geschilderd. De rest der religieuze schilderkunst deed hem
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- uit religieus oogpunt, niet uit een oogpunt van schilderkunst - een beetje glimlachen.
En de Italiaansche, Vlaamsche, Duitsche primitieven: Botticelli, Van Eyck, Cranach,
dat waren niet dan heidenen, die hem slechts op dezelfde wijze interesseerden als
de Grieken, Velasquez en zoovele andere naturalisten (sic!).
Van Gogh is evenals Millet van z'n jeugd af opgevoed met den Bijbel, en evenals
Millet, die niet deed dan dat boek lezen, maakte hij nochtans nooit, of bijna nooit,
bijbelsche schilderijen: z'n copieën naar Rembrandt en Delacroix, die hij maakte,
wanneer hij geen modellen had en nochtans het figuur niet uit het oog wilde verliezen.
Hij plaatste het wit -en-zwart van of naar Rembrandt of Delacroix voor zich als motief
en dan improviseerde hij kleur daarop en dat was zijn interpretatie.
Van Gogh bekende, dat hij mannen of vrouwen zou willen schilderen, ‘met dat ik
weet niet wat van het eeuwige, waarvan vroeger de stralenkrans het symbool was,
en dat wij zoeken door de straling-zelve, door de trilling onzer kleuren!’ Had hij de
kracht gehad voort te gaan, dan zou hij ‘portretten van heiligen naar de natuur
gemaakt hebben, die uit vroegere eeuwen leken te zijn; het zouden hedendaagsche
burgers zijn, die toch iets gemeen hadden gehad met nog heel primitieve Christenen.’
Maar in de te sterke aandoeningen, die dat veroorzaakte, zou hij gebleven zijn. Om
te kalmeeren, maakte hij stillevens, die hij ‘studies van kool en sla’ noemde en
daarna datgene, waartoe hij in staat was.
Hij noemde het zonder twijfel wijs en juist door den Bijbel ontroerd te worden,
‘maar de moderne werkelijkheid heeft zoo'n vat op ons, dat zelfs als wij in onze
gedachte de vroegere dagen abstract zoeken te reconstrueeren, de kleine
gebeurtenissen van ons leven ons op hetzelfde oogenblik aan die overpeinzingen
ontrukken en onze eigen lotgevallen ons met geweld terugwerpen in persoonlijke
gevoelens - vreugde, verveling, smart, toorn, glimlach.’ En zoo mogen ook bij Ten
Holt tenslotte de moderne gevoelens, die ons allen mogelijk en gemeen zijn,
overwogen hebben, toen hij afzag van het behandelen van bijbelsche onderwerpen.
Hierna werden in A. Vecht's kunsthandel ‘Eigen Haard’ twee zijner teekeningen ter
bezichtiging gesteld: een portret in houtskool van zijn vriend, den componist Jacob
van Domselaer en een penteekening van het Sparrenlaantje te Bergen. In het portret
van Van Domselaer is het resultaat neergelegd van een half dozijn (vernietigde)
gewetensvolle voorstudies en nog was Ten Holt er niet tevreden mee, hoewel ons
vooral de oogen geopenbaard schijnen. Aan het Sparrenlaantje heeft hij twee zomers
achtereen trouw naar de natuur geteekend, zoodat een pensionstamgast hem eens
verbaasd vroeg, of hij steeds hetzelfde maakte. De zoo verscheiden en grillige
natuur wil zich nooit laten raden en zich geven en Ten Holt heeft een lange
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ontwikkelingsperiode noodig om het wezen der planten en boomen te leeren kennen:
het komt hem op de intensiteit aan.
Nadien exposeerde Ten Holt niet meer, zoodat de hierbij afgebeelde twee laatste,
met de pen geteekende landschappen in Bergen, een breed omloofde boom met
een visscher aan den kant van het water en een laan in zon en schaduw met een
marskramer, ‘onuitgegeven’ zijn, evenals de voorstudie van het nog niet voltooide
portret van zijn zoontje. Een Hollandsch museumdirecteur, die het eerste in de
verzameling van Ten Holt's vriend, den dichter P.N. van Eyck te Londen zag,
verbaasde zich erover, dat werk van deze kwaliteit zoo onberoemd gebleven was.
Ten Holt kent slechts het bergop; er is in deze drie landschappen een climax: het
laatste is het beste. Toen ik dezen zomer de teekening van de laan met den
marskramer voltooid en welingelijst op den ezel zag staan, hing z'n atelier vol
voorstudies voor dit landschap, die op 't eerste gezicht slechts weinig van de laatste
opvatting schenen te verschillen. En vele huidige kunstenaars zouden zich met een
dezer staten dan ook reeds lang tevreden hebben gesteld. Zij zijn over zichzelf
tevreden, zij meenen alles gedaan te hebben, als zij, ter geruststelling van een
bijzonder soort geweten, zoo nauwkeurig mogelijk het voorbeeld dat zij onder de
oogen hadden, slaafsch en zonder onderling verband tusschen de nagebootste
bijkomstigheden, gecopieerd hebben. Toch bestaat er tusschen deze voorstudies,
- welker groot aantal den velen tijd verklaart, dien Ten Holt's teekeningen vergen,
- en het eindresultaat geen verschil in graad, maar in wezen.
De definitieve teekeningen onderscheiden zich door dat wat men niet anders kan
noemen dan met den naam stijl, het woord dat Goethe in de hoogste eer wenschte
te houden, opdat ons een uitdrukking overbleef, om den hoogsten graad aan te
duiden, welke de kunst ooit bereikt heeft en ooit bereiken kan en welker erkenning
reeds een groote gelukzaligheid en een edel genot is.
Tot dezen stijl, die ‘op de diepste grondslagen der erkenning berust en op het
wezen der dingen, voor zoover het ons vergund is het in zichtbare en tastbare
vormen te erkennen,’ kwam ook Ten Holst's kunst langs den weg, dien Goethe in
een samenvatting van de winst zijner Italiaansche reis had aangewezen: ‘door
nabootsing der natuur, door de poging zich een algemeene taal eigen te maken,
door nauwkeurige en diepe studie der dingen zelf en tenslotte doordat zij de
eigenschappen der dingen en de wijze waarop zij bestaan, nauwkeurig en steeds
nauwkeuriger leert kennen, doordat zij de reeks der gedaanten overziet en de
verschillende karakteristieke vormen naast elkaar te plaatsen en na te bootsen
weet.’ Dezen stijl noemde Goethe den hoogsten graad, waartoe de kunst kan komen,
waar zij zich op een lijn mag plaatsen met het hoogste menschelijke streven.
In de vóórstudies had het voorbeeld vrijwel alles tot zich getrokken en was
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er weinig of niets van den teekenaar gebleven. Het verschil bestaat niet in de
onderdrukking van de détails in de weergave, want ook de definitieve teekening is
heel détailrijk: zóó begrijpt Ten Holt het gebruik van het voorbeeld, van de natuur
dus niet. Wellicht bestaat het verschil dan in de vrijere behandeling, waarbij de
waarlijk karakteristieke détails aan het licht gebracht werden? Volgens Delacroix
kunnen slechts zij, die ook wanneer zij zich van het voorbeeld onthouden, indruk
weten te maken, er waarlijk partij van trekken als zij het raadplegen.
Toen Delacroix eens de in Nohant gemaakte schetsen voor z'n ‘Sainte-Anne’
terugzag, maakte hij de opmerking, dat bij de beelding veel intelligentie noodzakelijk
is. De eerste, naar de natuur gemaakt, was hem onverdraaglijk, toen hij de tweede
terugzag, die nochtans bijna de calque van de voorgaande was, doch waarin z'n
bedoelingen meer uitgesproken en de overtollige dingen verwijderd waren en waarin
hij ook den graad van sierlijkheid gebracht had, die hij noodzakelijk voelde, om den
indruk van het onderwerp te evenaren (want zoo is, zegt Stendhal, het wonderlijke
menschelijke hart, dat werken der kunst, om volmaakte vreugden te geven, zonder
moeite gemaakt moeten schijnen). ‘Het is dus veel belangrijker voor den kunstenaar
het ideaal, dat hij in zich draagt en dat hem eigen is, te benaderen, dan het bij het
vluchtige ideaal, dat de natuur kan aanbieden, te laten.’
Ook bij Ten Holt wordt dat werk van idealisatie zelfs bijna buiten z'n weten gedaan,
als hij een natuurstudie interpreteert. Die tweede uitgave is steeds verbeterd en
dichter bij een noodzakelijk ideaal. De kunst van den waarlijk idealistischen schilder,
zegt Delacroix, is even verschillend van die van den kouden copiïst als de declamatie
van Phèdre ver is van den brief eener grisette aan haar minnaar.
Jean Jacques Rousseau zegt terecht, dat men de bekoringen der vrijheid beter
schildert als men achter slot en grendel zit, dat men een aangenaam land beter
beschrijft als men in een drukkende stad woont en dat men den hemel slechts ziet
door een dakvenster en langs de schoorsteenen.
En Delacroix, die deze woorden aanhaalt, bekent, dat hij pas iets dragelijks van
z'n Afrikaansche reis begon te maken op het oogenblik, dat hij de kleine détails
genoeg vergeten had, om zich in z'n schilderijen slechts den treffenden en poëtischen
kant te herinneren; voordien werd hij gedreven door de liefde voor de
nauwkeurigheid, die het meerendeel voor de waarheid houdt.
En ook het landschap dat Ten Holt teekende met den neus erop, omringd door
boomen en bekoorlijke plekjes, is wellicht meer waar in het détail, maar zonder de
overeenstemming met het onderwerp, die hij in het landschap bereikte, dat hij meer
uit het picturale geheugen of, beter gezegd, naar de ziel maakte.
Hoewel z'n werk geenerlei uiterlijke gelijkenis vertoont met dat van Cézanne,
heeft Ten Holt diens les beter geleerd dan velen, bij wie de invloed van den
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meester van Aix, dien de jongeren den wijze en den redder der kunst noemden,
duidelijker is. Cézanne noemde zich de primitief op den weg, dien hij ontdekt had:
de concrete, directe studie van de natuur, en ook Ten Holt bewandelt dezen weg,
zich hoedend voor de neiging tot het litteraire, die zoo dikwijls de oorzaak is, dat de
schilder daarvan afwijkt, om zich in ongrijpbare bespiegelingen te verliezen. Zich
van eenvoudige, ongecompliceerde middelen bedienend, geeft hij door de teekening
zijne indrukken en waarnemingen concreet weer, daarbij alles trachtende te vergeten,
wat vóór hem gemaakt is. Wat in onzen tijd met z'n museumcultuur en
expositiebedrijf, z'n ontwikkelings- of kunstreizen en kunstlitteratuur en -journalistiek
moeilijker mag vallen dan in dien van John Constable, die bekende, dat het eerste
wat hij poogde te doen als hij zich zette om een schets naar de natuur te maken,
was te vergeten, dat hij ooit een schilderij gezien had. Want hoe bekwaam een
eclecticus ook zij, zegt Baudelaire, het is een zwak man, want het is een man zonder
liefde. ‘Hij toch heeft geen ideaal; hij heeft geen voorkeur, - noch leidstar, noch
richtsnoer.’
Zelfs de jeugd, zooals J.E. Blanche heeft opgemerkt, is door de visueele
opvoeding, die zij van alle kanten ontvangt, in 't geheel niet onschuldig meer; zij
heeft, levend in een sfeer van valsche kunst, waar de echte naieveteit banale
gekunsteldheid werd, geen vrije keuze.... ‘Die kleinen hebben te veel moderne
beeldingen gezien, alvorens in staat te zijn tot het oordeel des onderscheids. Hun
geheugen voedt zich met vereenvoudigde vormen en kleuren, tamelijk verwant met
hun eigen visie.’
Het tempo van Ten Holt is - gelukkig - niet het fameuze tempo van onzen
vermechaniseerenden tijd! Hij is niet als die tot het cubisme bekeerde, die bekende,
dat men niet meer naar de natuur kan schilderen in het tijdperk der liften en
vliegmachines of als die musicus, die bekende meer van een locomotief te houden
dan van een vrouw of vriend.
Dan wil het hautaine woord van dien litterator, die zeide, dat hij zijn dienstmaagd,
die hem z'n parapluie nadroeg, niet minder dankbaar was dan de uitvinders van alle
technische wonderen, me beter bevallen!
Een beroemd aestheticus schreef onlangs aan den schilder-schrijver J.E. Blanche:
‘Gij geeft aan het “vak” een belang, dat wij liever toekennen aan het temperament.
Ons tijdperk is niet ten gevolge der Cézanne-litteratuur, maar uit overtuiging, een
tijdperk van samenvatting. Wij houden van het schema, het snelle, de sterke
aandoening, de gesuggereerde bedoeling, meer dan van het nauwkeurige, en het
wel-geformuleerde; wij kennen meer waarde toe aan de in een werk overgezette
oorspronkelijkheid der gedachte, dan aan de technische volmaaktheid der vertolking.
En wij kunnen er niets aan doen, het is het noodlot van het tijdperk!’
Is het dan nog verwonderlijk, dat zeer gedistingeerde, beschaafde en
onafhankelijke jongelieden, zelfs als zij zeer muzikaal zijn, weinig geduld hebben
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voor de muziek van César Franck en Beethoven en een hard oordeel vellen over
elk modern werk, dat langer duurt dan vijf minuten? En dat zij zeggen: Wij zijn te
gehaast om naar redevoeringen te luisteren. Niets duurt meer, een gezin is na een
jaar verouderd en wordt verbroken als een voorbijgaande minnarij; alles is zoo snel,
hoe wilt gij dat men luistert naar een stuk in vier bedrijven, een opera, een symphonie
van Beethoven?Geven wij niet te veel belang aan de spreuk ‘men moet van zijn tijd zijn!’ Waarlijk
van zijn tijd zijn is van de eeuwigheid zijn. En nu wil ik niet, als enkelen onzer critici
dat plegen te doen, goedkoop beweren, dat men hier met een van de grootsten van
alle tijden of van Europa of zelfs van Holland te doen heeft, maar wel, dat Ten Holt's
werk, dat thans zeer in de schaduw blijft, op mij altijd den indruk maakt te behooren
tot datgene, dat wellicht van blijvende beteekenis is.
Zooals Cézanne zegt, moet heel de wil van den schilder stil zijn: ‘Hij moet al de
stemmen der vooroordeelen in hem tot zwijgen brengen, vergeten, stil en een
volmaakte echo zijn.... Als de kunstenaar tusschenbeide komt, als hij zich in z'n
zwakheid willekeurig durft mengen in dat, wat hij moet vertolken, mengt hij er z'n
kleinheid in en is het werk minderwaardig.’
Terwijl hij deze landschappen teekende, werd Ten Holt door niets afgeleid of
verzwakt, interpreteerde hij er niets in en liet zich niet door elkander tegensprekende
theorieën meeslepen.
Hoewel de keuze der onderwerpen niet door het toeval bepaald werd en ook hun
compositie schoon moet heeten, kortwiekte Ten Holt bij het teekenen dezer
landschappen, zooals hij hen in waarheid zag, de vleugels zijner fantasie, om haar
te beletten, de compositie en de vormen der dingen, die hij aldus afbeeldde, te
verbeteren of te verfraaien.
Dit alles maakt Ten Holt tot mysticus. Want volgens Pieter Talma heerscht hierover
bij alle mystici volstrekte eenstemmigheid: ‘dat de mystieke staat enkel bereikt wordt
doordat in ons de zich als individualiteit handhavende Wil door eene, al of niet
rechtstreeks als zoodanig kenbare inwerking der volstrekte Macht wordt gedood;
uit de individualiteit nu ontspringen niet slechts al onze begeerten doch evenzeer
al onze dwalingen. In de mate, dus, waarin onze individualiteit is opgeheven, zullen
ook onze dwalingen hebben opgehouden te bestaan. En in diezelfde mate zal de
ééne onveranderlijke mystieke waarheid zich van onzen geest meester hebben
gemaakt.’ Ten Holt's kunst wil ons dus niet met de werkelijkheid verzoenen, door
er een verfraaid beeld van te geven, maar zij vervult het middelaarschap tusschen
ons en de waarheid, - waarvan ook de natuur eene zij het slechts gedeeltelijke
afspiegeling is -, die zich ook aan den mystischen kunstenaar openbaart.
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Moderne Nederlandsche bouwkunst en J.J.P. Oud
door W. Jos. de Gruyter
‘The essential function of art is moral. Not aesthetic, not decorative, not
pastime and recreation. But moral. The essential function of art is moral.
But a passionate, implicit morality, not didactic. A morality which changes
the blood, rather than the mind. Changes the blood first. The mind follows
later, in the wake.’
D.H. LAWRENCE.

I. Algemeen
TE generaliseeren behoort tot de gewaagdste vrijheden, die een denkend mensch
zich veroorloven mag. Elke generalisatie toch is aanvechtbaar, houdt onherroepelijk
subjectieve voortvarendheden of voorbarigheden in. Elke generalisatie heeft veel
weg van een sportieve uitdaging geslingerd in het aangezicht der exacte feiten, en
zegt ons gewoonlijk evenveel over een schrijver als over zijn onderwerp. Met dat
al ontkomt er geen aan den drang tot de veralgemeening, aan den lust tot de
synthese, en heeft men dan après tout de gevaren ervan niet op den koop toe te
nemen? - Dit bij voorbaat ter verontschuldiging, voor het geval de lezer mocht
meenen dat ik mij in dit opstel hier en daar aan ‘sweeping statements’ schuldig
maak. Het leven dwingt tot samenvatting en de vraag lijkt mij alleen, of een schrijver
zijn samenvattingen met eerlijke middelen tracht te motiveeren en door motiveering
te rechtvaardigen.
De grondwaarheid der jonge bouwkunst is ongetwijfeld, dat zij vóór alles
functionneel en ruimtelijk is, zoodat ook alleen wie functionneel en ruimtelijk heeft
leeren denken, in staat zal zijn haar wezen te begrijpen, haar zoo uitgesproken
karakter te aanvaarden en te bewonderen. Men meene niet, dat een ieder zich
zonder moeite op de juiste wijze weet in te stellen op de jonge architectuurbeweging.
Kunstbegrip komt den mensch nooit zonder eenige studie en inspanning aangewaaid
en in het bijzonder geldt dit van de nieuwe bouwkunst. Want hierin komt het mij voor
dat wij allen min of meer verkeerd gericht zijn, in den zin dat wij allen, aan bouwkunst
denkend, in gedachte te uitsluitend bezig zijn met wat ik noemen wil: het ding.
En niet alleen, wanneer wij aan bouwkunst denken. Alle objecten, die ons
omringen, denken wij ons te éénzijdig als stoffelijke afzonderlijkheden, hun
rechtstreeksche psychische beteekenis in het groote verband aller dingen over het
hoofd ziend. Ons daarbij niet realiseerend, dat de stof tenslotte even ondoorgrondelijk
geheimzinnig is als de geest, dat de stof als stof reeds de potentie van het schoone
in zich bergt, zoeken wij deze concreta
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van buiten af en opsierenderwijs te verfraaien, juist daardoor hun eigenlijk karakter
in den regel verkrachtend. Dit au fond louter materialistisch reageeren op de dingen
- want dat is het - staat de ontwikkeling eener werkelijke kunst in den weg, omdat
hierdoor de valsche voorstelling in de hand wordt gewerkt, als zou de kunst een
opgelegd of aangelijmd iets zijn en dáár beginnen, waar ‘het ding’ ophoudt; als zou
de kunst dus het aesthetisch sausje zijn, waarmee naar goeddunken de concreta
overgoten kunnen worden.
Zoo is voor ons een stoel een stoel, een huis een huis in dién zin, dat we bij het
een en het ander terstond aan bepaalde geijkte, stoffelijke vormen (of siervormen)
denken en nìet aan den innerlijken zin en samenhang dier vormen; niet aan het
leven, waaraan die vormen hun ontstaan danken en ook blijvend deel hebben; niet
aan een ruimtelijke beelding dus, welke te beantwoorden heeft aan 's menschen
behoefte aan zitten of wonen en waarin deze beantwoording op ondubbelzinnige,
levende wijze dient te zijn uitgedrukt.
Met andere woorden, wij beginnen niet bij het b e g i n , bij doel en functie van een
voorwerp, maar bij het e i n d , bij zijn vorm. Hetgeen dan ook hoofdzakelijk de reden
zal zijn, dat wij dien vorm maar al te vaak nog opvatten zooals onze overgrootouders
hem opgevat hebben.... Want indien men bij het begin begon, men zou geen musea
bouwen, die namaak Parthenon's zijn, of banken die er uit willen zien als Pitti's of
Strozzi's; terwijl toch de heeren, die deze tempels of palazzo's doen verrijzen,
terloops opgemerkt, zich er wel voor zullen wachten zelf in het costuum van een
ouden Griek of Romein ten tooneele te verschijnen! Waaraan niet behoeft te worden
toegevoegd, dat er helaas ook heel wat verfijnder architecturale zonden worden
bedreven dan de hier boven gewraakte - zonden, die zich minder gemakkelijk laten
ontmaskeren!
Om uit deze sleur te geraken is vóór alles noodig er zich grondig rekenschap van
te geven, dat in het gezonder architecturale proces de vorm niet uitgangspunt, maar
eindresultaat is, en tevens dat geen enkele vormgeving een uitsluitend materieelen
zin heeft, of hebben kán. Welke beide factoren begrijpelijkerwijze ten nauwste
samenhangen. Aldus begrepen wordt ook het bewijs van grooteren eerbied bij den
huidigen bouwmeester voor het stoffelijke in functioneelen zin - alle nieuwzakelijke
excessen ten spijt - geen teeken van een materialistische gezindheid, maar juist
van het tegendeel.
Wat dit betreft, wat is s t o f ? Levert juist de wetenschap ons niet de bewijzen, dat
de stof slechts waarneembare uitstraling is van onkenbare natuurkrachten? Elke
tegenstelling van ‘doode’ stoffelijkheid en ‘levende’ geestelijkheid is voor den
tegenwoordigen mensch onhoudbaar en zinloos. De wereldwil openbaart zich in
alle dingen en is eeuwig werkzaam zoowel in de producten der natuur als in de
scheppingen van den mensch, voor zoover deze laatste althans organisch groeien
uit de noodzakelijkheid van het vormzoekend en -vindend leven. Reeds de louter
technische producten
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van dit of vroegere tijdperken staan in meer of minder nauwe relatie tot het
geestelijk-menschelijk leven. Hetgeen niet zeggen wil, dat zij a priori schoon zouden
zijn, maar wel, dat een belangrijke voorwaarde voor schoonheid hierdoor aanwezig
is.
Resumeerend hebben we ons het gebouw te denken als een daad, rechtstreeks
verband houdend met de totaliteit van het menschelijk leven in zoowel geestelijken
als materieelen zin; het bouwen is immers van het wonen, van den mensch dus,
g e h e e l afhankelijk. Wie nu meent, dat dit een gemeenplaats is en dat de
voorafgaande opmerkingen gerust achterwege hadden kunnen blijven, vergist zich.
Deze dingen behoorden vanzelfsprekend te zijn, maar zijn het klaarblijkelijk
allerminst! Duizend kleinigheden bewijzen dagelijks het tegendeel. De gemiddelde
mensch - en wie weet of het niet geldt van den gemiddelden architect - denkt bij
bouwkunst aan wat ik daareven noemde ‘het ding’ en aan het al dan niet prettig
aandoen van dat ding. Hij denkt aan deur, raam, muur of dak, aan baksteen, beton,
hout of glas, - in het beste geval aan constructiewijzen, in het minste aan fraaie
gevels.... Zeker, dat alles natuurlijk is bouwkunst, maar naar wij zagen pas in de
tweede plaats. In eerste instantie is bouwkunst het scheppen van noodzakelijke
ruimten, het veroveren van begrensde ruimten op het onbegrensde luchtruim.
Bezielde en functionneele ruimten! Ruimten, waarin men zich tegen de elementen
beschermd weet, waarin men werkt, denkt, mint, eet en slaapt, en in het uur der
ontspanning ongestoord een boek leest, een kop thee drinkt. Of wel ruimten, waarin
men machines bedient, goederen bergt, zieken verpleegt, een land beheert, vergadert
of gezamelijk een geloof belijdt. Dat alles is bouwkunst in de e e r s t e plaats - het
1)
scheppen van ruimten door den mensch en terwille van den mensch.
Waaruit volgt, dat een bouwmeester te voldoen heeft aan de werkelijke behoeften
van zijn medemensch. Een bouwmeester, die een huizencomplex bouwt, of voor
zulk een huizencomplex een gevel ontwerpt(!), waarin bijv. terwille eener fraaie
buitenarchitectuur de ramen in een slaapkamer luttele decimeters boven den vloer
beginnen en op borsthoogte eindigen, zulk een bouwmeester is zijn naam niet
waard. Alweer: het lijkt zoozeer voor de hand te liggen, dat men zich bijna schaamt
het te releveeren. Dit voorbeeld is evenwel historisch en behoort tot het nabijë
verleden; tallooze zulke voorbeelden zijn te noemen en al deze gevallen leveren
het onomstootelijk bewijs, dat men niet is uitgegaan van doel en functie van het
gebouw, maar van een

1)

Dudok heeft het zeventien jaar geleden uitstekend geschreven in het Bouwkundig Weekblad:
‘Want dit is feitelijk het grondbeginsel in de moderne opvatting, dat men in de bouwkunst vóór
alles ziet de kunst der ruimte, de kunst om ruimten te scheppen, alle naar vele onderscheidene
eischen niet alleen van utiliteit en techniek, maar om ze bovendien in juister samenhang te
groepeeren tot een harmonisch geheel. Dit is misschien nog meer een fundamenteel beginsel
van dezen tijd, dan de alom uitgesproken behoefte tot huldiging der constructie, niet alleen
als zakelijk, utilitair principe, maar als uitgangspunt van alle ware architecturale schoonheid.’
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aesthetisch formalisme, van een kunstmatig aangekweekte schoonheids-conceptie
van ‘het ding’.
Terloops opgemerkt is in deze richting onnoembaar veel kwaad veroorzaakt door
die verfoeilijke gevallen van ondernemingsbouw, waarbij de bouwondernemer zelf
de plattegronden ontwerpt en de hulp van den architect uitsluitend inroept voor een
1)
‘kunstzinnige gevelverzorging.’ Laatstgenoemde wordt hierdoor van bouwmeester
tot huidspecialist gepromoveerd, hetgeen als regel voldoende zal zijn om in de
artistieke tuinen van zijn geest het toch al teere plantje van
maatschappelijk-menschelijk verantwoordelijkheidsgevoel afdoend te dooden. Voor
al zulke gevelarchitectuur vindt men geen juister woord dan dit geestige van Lönberg
2)
Holm: ‘please don 't look round the corner; the poor girl is only dressed on the front.’
Uit het hierboven beweerde trekke men niet de conclusie, dat bij elke onzuivere
of gespannen verhouding tusschen medemensch (publiek of opdrachtgever) en
architect, de schuld bij den laatste zou liggen. Integendeel, als regel geldt misschien
het omgekeerde. Wat den opdrachtgever betreft, het ligt nu eenmaal in 's menschen
aard een schaap met vijf pooten te wenschen - dit vooral economisch gesproken!
Wat het publiek betreft, niet alleen stelt men onredelijkerwijs doorgaans heel andere
eischen aan het gebouw, dat een ànder bewoont (waar men dus tegen aan kijkt),
dan aan het gebouw dat men zelf te bewonen heeft.... Maar ook doet zich, in een
overgangstijd als de onze vooral, het opmerkelijke verschijnsel voor dat de
vooruitstrevende bouwmeester de werkelijke behoeften van zijn medemensch vaak
beter kent dan die mensch zelf.
Geen ironie, lezer! Een gebruikskunstenaar heeft van zijn tijd te zijn. Men maakt
geen meubels in de hoop dat deze over honderd jaar afnemers vinden; en het
bouwbedrijf is zelfs actueeler nog. Maar wat wil het zeggen, dit van-zijn-tijd-zijn?
De tijd staat niet stil en elk levensproces houdt onafwendbaar in, het minder
essentieele aanhoudend offeren aan wat essentieeler is, of lijkt te zijn. In den schoot
van het heden leeft de toekomst. Wie slaafs aanvaardt, het gemiddeld instinkt van
den tijd volgt, wie zich op het heden blind staart, behoort het verleden reeds toe.
Elke architect, die van zijn tijd is, is ook zijn tijd vooruit, en dit niet uit artistieke
eigengereidheid, maar omdat een dieper begrijpen der nooden en verlangens van
den tijd hiertoe regelrecht aanzet. Ik spreek niet van een, van het ‘gewone’ leven
te abstraheeren vormevolutie in de kunst, maar concreter, practischer, directer. Geen werkelijk scheppen, dat niet wrijving veroorzaakt, geen werkelijke schepper,
die niet vroeg of laat met heerschende opvat-

1)
2)

Zie veel afbeeldingen in het onlangs verschenen Wendingen-nummer 11-12 van de 10de
serie: ‘Amsterdam Zuid’. - Wat een fraai fotomateriaal en wat een gewichtige inleiding!
‘Amerika, reflections,’ i 10, no. 15, 1928.
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tingen in den tijd in botsing komt. Tenslotte geldt dit van alle kunst. De kunst van
Thijs Maris betrok zich op het verleden, die van Van Gogh op de toekomst: wie was
‘van zijn tijd?’
Zoo dient de bouwkunst het actueele leven, maar beïnvloedt het tevens, straalt
zelf nieuw leven uit. Zoo is de taak van den bouwmeester tweevoudig; eenerzijds
heeft hij te voldoen aan de behoeften van tijd en medemensch, anderzijds is hij
gerechtvaardigd, een levende overtuiging hardnekkig te handhaven tegen alle
doodende conventie of slechten smaak in. En niet alleen, dat hij dit mág doen, hij
móet het doen, ten koste van alles - in het laatste geval ten koste van zijn populariteit
(zijn levensvoorwaarde!) De taak van den architect is tweevoudig; een ondankbare
taak, welke enorm geduld, eindelooze takt eischt; dienend en heerschend tegelijk.
Hoe groot moet niet de verleiding zijn, af en toe de puntjes van de i's te laten, een
klein beetje tegemoet te komen in dien dagelijkschen strijd tegen banaliteit en sleur;
in dat daaglijks zich schrap zetten, niet zoozeer tegen de leugens der stijlloosheid,
als wel tegen de halve waarheden der pseudo-gestijldheid. Zoo ergens, dan wordt
hier k a r a k t e r gevergd. Hij die, een hospitaal of school bouwend, ieder woord of
wenk van den medicus of schoolmeester dankbaar dient op te volgen, daarenboven
nog te worstelen heeft met een al te groote beperking zijner vrijheid, hem door den
eisch der economie gewoonlijk geboden, hij moet het, ondanks deze uiterste
bereidwilligheid, kunnen verdragen op een gegeven moment voor 'n halstarrigen
doordrijver te worden uitgemaakt of.... ‘af’-gemaakt! Het blijft onder alle
omstandigheden zijn goed recht, ja volstrekte plicht, zijn overtuiging getrouw te
blijven.
Een overtuiging is geen meening, is nooit zoozeer een kwestie van smaak als
wel van inzicht. Een overtuiging werd in het leven en door het leven g e v o r m d , is
in diepsten zin van het woord moreel. Wat onze bouwkunst op het oogenblik
beteekenen mag, wij danken het vóór alles aan de groote overtuigdheid der
baanbrekers van de laatste halve eeuw - een Sullivan en Wright in Amerika, een
Otto Wagner en Josef Hoffmann in Oostenrijk, een Peter Behrens in Duitschland,
een Berlage ten onzent. Hun beginselvastheid, hun ernst, inzicht en karakterkracht
moeten wij hooger nog roemen dan hun kunde of artisticiteit. In waarheid hebben
zij de behoeften van hun medemensch wezenlijker gekend dan die mensch zelf, de
drang tot dienen dwong hen te heerschen. Daarom ook verklaart men hun kunst
niet alleen of allereerst uit aesthetische, maar uit moreele gronden, beteekent deze
inderdaad in de woorden van Lawrence ‘a passionate, implicit morality.’
‘Not didactic’, voegt Lawrence toe, en terecht, want ook hier moet opgemerkt
worden dat het er niet om gaat wie er ‘gelijk’ heeft - architect of publiek. Een nooit
uit te maken zaak.... Ja toch: gelijk heeft, wien het leven gelijk geeft. Gelijk heeft,
wie het inzicht en de geloofskracht bezit, op den levenswil já te zeggen. Niet de
Bazel had gelijk, toen hij,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

15
een kleine kwart eeuw geleden, in empire ging bouwen - al zal men het mooi
gevonden hebben en al wás het dat, ongetwijfeld, mooier misschien dan iets dat
toen ter tijd gemaakt werd! En zeker had Kromhout niet gelijk, toen hij ons op de
Brusselsche tentoonstelling van 1910 in oud-Hollandschen stijl vertegenwoordigde,
al vond men dat waarschijnlijk nog heel wat mooier. Gelijk had in d i e dagen alleen
Berlage, de bezielde en consequente; die bij een vergrooting van het in 1896
ontworpen levensverzekeringsgebouw in Den Haag niet enkel een brok toevoegde,
maar wist door te drijven, dat de geheele oude gevel in overeenstemming met dat
steiler en wetmatiger geconcipieerde nieuwere deel werd omgebouwd - hetgeen
veel geld kostte en waardoor het gebouw leelijker dan ooit werd geacht!
Duizenden protesteerden tegen de werken van Berlage, Wright en Wagner, en
toch heeft men aanvaard, duizend protesten ten spijt. Jaren lang stribbelde men
tegen, maar men heeft aanvaard - omdat men nu eenmaal te aanvaarden had,
omdat men niet anders kon dan aanvaarden. De menschheid is traag en het
overgroote deel ervan loopt achter de ontwikkeling aan. Toen als nu!
Want zoo volkomen heeft men tháns Berlage aanvaard, dat deze aanvaarding
eer op een vloek dan een zegen gaat lijken inzooverre men wederom vijandig staat
ten opzichte van wie zijn arbeid voortzetten. Opnieuw protesteert men, opnieuw
weerklinkt de kreet van verontwaardiging over zooveel brave brutaliteit en kille
dorheid, over het beklemmend te ver gaan der nieuwlichters en hun moedwillige
1)
verguizing van al wat ‘verheffend’ of ‘gezellig’ is. Opnieuw maakt men zich bezorgd
2)
over de ontsiering onzer steden door modernistische ‘koestallen en kazernes’. En
opnieuw zal het leven de overtuigden gelijk geven - een Oud ten onzent, een Le
Corbusier in Frankrijk, een Gropius of Mies von der Rohe in Duitschland. Niet omdat
zij gelijk hebben, maar omdat zij overtuigd zijn, en, zooals ik duidelijk hoop te maken,
werkelijk van hun tijd.

II. Historisch
De vernieuwing dan begon hier te lande met Berlage. Dit weet thans een ieder, en
men weet het met zoo groote stelligheid, dat dit te-zekere weten argwaan en twijfel
wekt. Is de bekende voorstelling van zaken niet wat oppervlakkig? Waren de
voorafgaande eeuwen, wel zoo uitsluitend een

1)

2)

‘Gezelligheid, vraagt ge? De “ruimte” zij uw gezel, de radio vult ze wel,’ merkte eenigen tijd
geleden A.F. van der Wey sarcastisch op in Een praatje over meubelen, Bouwkundig Weekblad
no. 41, 1929.
‘Bruikbaar voor het doel moet vooreerst het gebouw zijn, zeggen de dogmatici, en ze maken
van woonblokken gevangenissen en van huizen koestallen.’ W. Retera Wzn. in: Nederlandsche
Bouwmeesters, P. Kramer, blz. 35 - Waaruit meer te citeeren zou zijn!
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periode van verval als thans door velen gedacht wordt? Heeft men in dezen
zoogenaamden vervaltijd niet meesterlijke bouwwerken geschapen, zeldzaam goede
landhuizen vooral, n'en déplaise de hoogmoedige verwerping van al wat 19de
eeuwsch is door architecten, wier eigen 20ste eeuwsche uitingen een veel barokker
willekeur en karakterloosheid vertoonen dan alle producten der ‘stijlarchitectuur’
tezamen genomen?
Het begrip stijlarchitectuur mag in geen geval simplistisch worden opgevat; nog
minder mogen alle uitingen der stijlarchitectuur over één kam worden geschoren.
Men heeft vooral te onderscheiden tusschen het kunsthistorisch maakwerk van den
monumentalen stijl - en ook dit is van sterk uiteenloopend gehalte! - en het
vermoderniseerd traditionalisme van den landhuisstijl, in Engeland door Webb,
Shaw, Nesfield, Belcher e.d. ingeleid en tegen het einde der vorige eeuw tot bloei
gebracht in de vaak voortreffelijke kunst van Ashbee, Voysey, Mackintosh, Newton,
Lutyens, Parker en veel anderen. (Ten onzent: de Bazel en Hanrath). - Schrijvende
over bovenbedoelde, vooral Britsche landhuizen, merkt Henry Russell Hitchcock
Jr. zeer juist op:
‘This work remained into the twentieth century wholly traditional in spirit, although
the reminiscent architectural features are frequently only of the slightest importance.
The borrowing from the past hardly goes beyond a Mediaeval effect in the picturesque
grouping of masses, or a Baroque effect in a more symmetrical grouping. The
ensemble is so clearly functional and expressive of the type of life for which such
houses were and still are built that it is often little more than the similarity of that life
1)
with the life of the past which seems to appear in the stylistic expression.’
Echter - ik verontschuldig mij niet voor generalisaties en herhaal: de vernieuwing
begon bij Berlage. Ook al is Berlage geenszins als reddende engel plotseling uit
den hemel komen vallen; al vond hij in Dr. P.J.H. Cuypers een directen voorganger
en al ontwikkelde zich zijn revolutionnair-technische kunst in het nauwste verband
met de Bazel's evolutionnair-ambachtelijke, - hij is met dat al de volstrekt onmisbare
schakel tusschen verleden en heden en hij heeft, in die prachtige, ja aangrijpende
projectenreeks voor de Amsterdamsche Beurs ontworpen, den voor ons beslissenden
strijd gestreden. Niets gemakkelijker dan thans, 33 jaar nadat het laatste (vijfde!)
ontwerp tot stand kwam, op de waarde van dit machtig bouwwerk af te dingen. Ja
vertrouwd als men raakte met de producten der jongere architecten, is men bijna
geneigd zich af te vragen of de Beurs - rijk aan Romaansche reminiscenties! - wel
ooit een definitieve breuk heeft beteekent met de historische stijlarchitectuur?
Juist het op den voorgrond treden van specifiek R o m a a n s c h e

1)

‘Modern Architecture, Romanticism and Reintegration’, Payson and Clarke Ltd. New York,
1929.
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stijlelementen is hier echter al van groot gewicht: indien de rijpere Berlage, in
tegenstelling tot voorgangers en tijdgenooten (die in laat-Gothische, Renaissance
en Barok stijlen bouwden) niet méér had betracht dan een rechtstreeksche navolging
van het Romaansche, dan reeds zou deze daad in bepaalden zin duiden op een
zoeken naar werkelijke stijlvernieuwing.
Om dit te kunnen aannemen moet men er zich rekenschap van geven, dat alle
cultuurtijden in drie tijdperken te verdeelen zijn: begin-, midden-, en eindperiode.
Het is de onontkoombare levenswet van het altijd langzame ontstaan, het bloeien,
en het sterven, waarin dan weer de kiemen van nieuwe geboorte besloten liggen de wet, die men daaglijks ervaart, in alle levensverschijnselen waarneemt, maar
nergens juist duidelijker dan in de ontwikkeling van een bouwcultuur.
In elke bouwcultuur herkent ge dus eenzelfde rythme, eenzelfden groei en deze
groei gaat altijd van het algemeene naar het persoonlijke, of vakkundiger gesproken:
van een strakke, primair-constructieve vormgeving naar een overwoekering van
verfijnd of buitenissig ornament. Waaraan nog toe te voegen is, dat bijgevolg alle
vroeg-perioden een zekere verwantschap vertoonen, gelijk ook midden- en
laat-perioden onderling overeenkomst hebben. Het zou mij te ver voeren, de beide
stellingen hier nauwkeurig te motiveeren, maar in hun algemeenheid zullen zij
ongetwijfeld aanvaardbaar zijn.
Juist de Christelijke bouwcultuur nu levert in haar verschillende phasen, den lezer
welbekend, een sterk sprekend voorbeeld van bovengeschetsten ontwikkelingsgang.
En in verband hiermee zal duidelijk worden, waarom het reeds van verstrekkende
beteekenis zou zijn geweest, indien Berlage niet méér had betracht dan een zuivere
1)
navolging van Romaansche, ten deele nog Grieksch-Byzantynsche
architectuurvoorbeelden, aldus een besef der waarden in de oud-Christelijke en
vroeg-middeleeuwsche bouwkunst besloten, wakker roepend. Dit feit toch zou meer
te beteekenen hebben dan een modieuze verplaatsing der historische belangstelling
- zou onafwijsbaar duiden op een innerlijke verwantschap tusschen onzen tijd en
dien, laat ons zeggen, van de 9de tot 12de eeuw na Christus.
Inmiddels - Berlage deed meer dan dit! Hoezeer ook de Beurs en het later
ontworpen, eerder voltooid Bondsgebouw der Amsterdamsche diamantwerkers een
vermenging mogen zijn van romantiek en zakelijkheid, van eclectisch archaïsme
en modern constructisme - met deze beide stramme monumenten werden de eerste
hechte grondslagen gelegd voor een betrouwbaar architecturaal realisme. Voor de
eerste maal sedert heugelijke tijden hield hier in Holland een bouwmeester
rekenschap met zoowel nieuw ontdekte constructiewijzen als met een gezond en
hedendaagsch function-

1)

Zijn vredespaleisontwerp uit 1907 en in mindere mate dat voor een Beethovenhuis uit het
volgend aar wekken vage herinneringen aan de Aya Sophia.
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nalisme. De plattegronden werden uitgangspunt: de vertikale oppervlakten rigoureus
van de horizontale afhankelijk gesteld. Omdat de gebruikseischen bijv. tot de projectie
van een aantal kleine kantoorvertrekken aan den langen zijgevel der Beurs
noodzaakten, deed Berlage geen poging de groote inwendige beursruimten naar
buiten te doen spreken, aldus een imposant effect, dat echter spoedig rethorisch
1)
had kunnen zijn, vrijwillig prijs gevend.
Nadrukkelijk komt in deze gespierde en mannelijke architectuur de
zedelijk-maatschappelijke gerichtheid van den socialist-bouwmeester tot uiting.
Hetzelfde verwachtingsrijk vertrouwen op een edeler en rechtvaardiger toekomst,
dat regelrecht spreekt uit het ‘Proletariers van alle landen vereenigt u’ der tegelfries
langs de galerij in het Bondsgebouw, openbaart zich in de massale verzekerdheid
der vormgeving en in het zoeken naar regelmaat en veralgemeening (zie de werkelijk
briljante raamindeeling van het zoojuist genoemd gebouw!). Herhaaldelijk is er dan
ook op gewezen dat Berlage's rationalisme, dat in zijn zwakste uitingen een accent
van nationale kleinburgerlijkheid en dorheid verkreeg, in zijn sterkste een zeer wijde,
ja religieuze strekking heeft.
Het ligt voor de hand dat Berlage, geschoold als hij was in de leeringen van Viollet
le Duc en Cuypers, dit moreele element - inhaerent in al zijn werken, zoowel in den
beperkten, didactischen zin als in den door D.H. Lawrence bedoelden - vóór alles
langs constructieven weg zocht te verwezenlijken. Voor hem was constructieve
oprechtheid eerste en laatste eisch van alle gebruikskunst. In de constructie van
bouwwerk of gebruiksvoorwerp zag hij belichaamd het eeuwige beginsel, waaraan
men alle persoonlijk-aesthetische vormgeving voor zoover eenigszins mogelijk
ondergeschikt moest houden. (Dit is de theorie, - dat hij zich in de praktijk daar niet
altijd stipt aan hield, behoeft nauwelijks betoog!) Verre van het geraamte te
verbloemen, werd deze door ornamentale toevoegingen op Gothische wijze soms
onderstreept. Ongetwijfeld heeft dit nadrukkelijk constructivisme den fijnen kunstenaar
wel eens parten gespeeld; uit overmaat van duidelijkheid werd Berlage een enkele
maal constructief éénzijdig, in bepaalden zin omslachtig. Ook remde het vaak zijn
scheppend vermogen. Sterk kan men dit nagaan in verschillende vroege
meubelontwerpen, waarin hij (terwille van een grootere duurzaamheid) niet alleen
de verbindingen maakte met houten pennen inplaats van met lijm, maar deze pennen
een eind liet uitsteken; evenzoo mag het teekenend heeten, dat hij zelden
metaalverbindingen laschte, maar bij voorkeur klinknagels met zichtbare koppen
gebruikte.
Hand in hand met de eerbiediging der constructie ging de eerbiediging van het
materiaal, dat eveneens liefst in pure naaktheid getoond werd. Zoo

1)

Vergelijk: ir. Jan Gratama, Dr. H.P. Berlage, Bouwmeester, (blz. 20).
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zijn de ijzeren kapspanten in de groote goederenbeurs geheel zichtbaar gelaten,
alhoewel men zich afvraagt, of deze volkomen harmonieeren met de sobere en
strenge, toch iets romantischer gevoeligheid van de baksteenarchitectuur. Overigens
bereikte Berlage hier een heel wat overtuigder en overtuigender synthese tusschen
techniek en aesthetiek, tusschen bouwkunde en -kunst dus, dan het Cuypers achttien
jaar vroeger in zijn Centraal-station gelukte!
Naar bekend is ging Berlage zelfs zoover, in een woonhuis aan den
Scheveningschen weg te den Haag de baksteen der wanden van een eetkamer
onbedekt te laten; een daad, waarvoor men hem onmatig gehoond en onmatig
opgehemeld heeft. Onmatig, daar deze daad als reactie tegen veel verleugende
schijnarchitectuur zeker begrijpelijk en zelfs prijzenswaard was - éven prijzenswaard
als veel grofheden, waaraan die gelijktijdige baanbreker op ander terrein, Vincent
Van Gogh, zich volgens veler inzicht schuldig maakte -; terwijl anderzijds deze
Berlagiaansche ‘beginsel-demonstratie’ puriteinsch-somber en zéker onhygiënisch
mag heeten. Een baksteenwand is een stofnest en absorbeert veel te veel daglicht,
men mag het primitivisme van zijn aanzien in een overigens deftig woonvertrek al
of niet aesthetisch verkieslijk achten....
Berlage echter was, en wist zich, baanbreker. Hierin alleen vindt men de verklaring
van zoowel zijn kardinaalste deugden als van zijn gevaarlijke neiging tot het
primitieve, gelijk het herhaaldelijk in zijn archaïsche overspanningen en in zijn gebruik
van zwaar en ruig materiaal tot uiting kwam. (Overigens was dit primitivisme heilig
vergeleken bij dat van Kromhout!) - Want het was onvermijdelijk, dat deze tendens
bij veel navolgers tot een ongezonde mode zou worden: wat in een Beurs of
Bondsgebouw nog volkomen beheerscht, evenwichtig en harmonisch aandoet,
ontaardde in het middeleeuwsch-monumentaal gebouw der Nederlandsche
Spoorwegen te Utrecht - dat in zijn aggressief en zenuwprikkelend vertikalisme een
invloed van den zoo juist genoemden Kromhout mee doet veronderstellen - reeds
tot ietwat grove opzettelijkheid. En hoeveel zwakkere uitingen dan dit van ir. Van
Heukelom, waarin nog genoeg te waardeeren valt, telt men in deze richting! Met dit
archaïsme hebben de jongeren terecht gebroken. Men weet zich 20ste eeuwer en
heeft leeren onderscheiden tusschen het primaire en het primitieve, gelijk men ook
heeft leeren onderscheiden tusschen spontanen eenvoud en moeizame
vereenvoudiging. Hetgeen ons geen oogenblik beletten zal te erkennen, niet alleen
dat het Berlagiaansche stadium - waaraan hij zelf voor een deel, ten goede én ten
kwade ontgroeide - voor de bouwkunstige ontwikkeling hier te lande o n m i s b a a r
was, maar ook dat wij in den thans 74-jarigen bouwmeester een kunstenaar bezitten,
waarmee tenslotte niet velen vergeleken mogen worden.
Heeft Berlage zich, in zijn eclectisch romantisme, o p p e r v l a k k i g
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gezien, een voorlooper getoond der ‘Amsterdamsche’ school; heeft hij door zijn
bezield rationalisme voor wie zich d i e p e r rekenschap geeft ten duidelijkste de
‘Rotterdamsche’ architectuur voorbereid (zoo niet wat uiterlijk aspect, dan toch wat
innerlijk wezen aangaat) - in zijn rigoureuze vooropstelling van de constructie vond
hij slechts enkele onmiddellijke navolgers, waaronder in de eerste plaats den
1)
katholieken bouwmeester A.J. Kropholler.
Want noch bij de Amsterdammers, noch bij de Rotterdammers, staat het
constructief beginsel in het centrum der aandacht. De eersten zagen er een
belemmering in van hun vrijheid als intuïtief scheppende kunstenaars. Zij gingen
niet uit van den logischen b o u w v o r m , gelijk deze tot stand komt bij een
voortdurende wisselwerking tusschen de gebruikseischen eenerzijds en de meest
voor de hand liggende constructiewijzen anderzijds (deze beide beheerscht en
bespeeld door den wil van den kunstenaar); maar zij gingen uit van een willekeurig
gekozen s i e r v o r m , waarbij zij den bouwvorm aanpasten.
De Rotterdammers daarentegen kwamen later weer tot het inzicht, dat door het
vooropstellen der constructie een andere, meer gewichtige factor, de
g e b r u i k s w a a r d e , gemakkelijk in de verdrukking raakte. Zij wilden
onvoorwaardelijk den nadruk gelegd zien, niet op de constructie, maar op de functie
van gebouw of gebruiksvoorwerp. Dit verschil, subtieler dan dat tusschen
constructieven bouwvorm en willekeurig bepaalden siervorm, is niettemin wezenlijk
en diepgaand. Immers ligt het voor de hand, dat een voorwerp, vóór alles
geconstrueerd op de sterkste, meest economische of voor de hand liggende wijze
- ook al wordt daarbij rekening gehouden met den gebruikseisch - niet steeds in zijn
vormgeving de hoogste gebruikswaarde zal vertegenwoordigen.
Zooals wij later zullen zien, dankt de Amsterdamsche en Rotterdamsche
architectuur haar ontstaan in beide gevallen aan een ingewikkeld complex geestelijke
en materieele factoren, maar met het bovenstaande meen ik de kern van de zaak
terloops te hebben geraakt. Alvorens echter over te gaan tot een bespreking dezer
jongere architectuuruitingen, dient nog een en ander gezegd te worden over Berlage's
latere werkzaamheden.
Na met zijn ontwerp voor een Beethovenhuis een uiterste van massale
geslotenheid betracht te hebben, wendt Berlage zich eenigszins af van dit streven
naar het synthetisch kolossale, om een grootere plastische beweeglijkheid te zoeken.
Hij versobert zich daarbij aanhoudend. In den loop der jaren wordt de vormgeving
iets vrijer; aan het ‘doel-constructie-vorm’ wordt minder stelselmatig gehouden.

1)

Misschien kan men Kropholler met grooter recht een volgeling van Cuypers noemen. In elk
geval vertoont zijn arbeid sterke overeenkomst met dien van Berlage. Minder geniaal,
traditioneeler en nationaler gezind, werkte deze ernstige en edele kunstenaar ten hoogste
vernieuwend op beperkt terrein van kerkenbouw, zoodat hier ter plaatse niet over hem
uitgeweid behoeft te worden.
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Aanvankelijk is echter van eenige beïnvloeding door de jongere Amsterdammers
nog geen sprake; het tegendeel is waar! Zijn winkel- en kantoor-magazijn voor
Meddens en Zn. te Den Haag (1914) en zijn kantoorgebouw voor Müller te Londen
(1914, voltooid '15), doorgaans Holland House genoemd, zijn nadrukkelijker dan
ooit utiliteitsgebouwen. Beide zijn het toekomstig type van het groote warenhuis:
hallen, door schotten in de vereischte deelen gescheiden. Het aesthetisch aspect
van het gebouw Meddens en Zn., alhoewel verantwoord en overzichtelijk, laat
onbevredigd; daarentegen is Holland House, nà het Bondsgebouw te Amsterdam,
wellicht Berlage's stoutste en volledigste schepping te noemen. Zeer juist beschreef
Havelaar het karakter van dit bouwwerk als volgt: ‘zakelijk, onpersoonlijk, heerschend
zonder emphase, een gebouw dat een stipt werkende organisatorische kracht
vertegenwoordigt en overigens slechts “bureau” is, met tallooze, gelijkvormige,
helder verlichte lokalen, waar het personeel zijn mechanischen, dagelijkschen arbeid
verricht. Het zegt “boekdeelen” omtrent het wezen onzer moderne, grootsteedsche,
punctueele wereld.’
Waar Havelaar hier op liet volgen: een dergelijk gebouw kan niet ‘mooi’ zijn, daar
moet ik echter met hem van inzicht verschillen. Ik vraag mij af: waarom niet? Is deze
verbazingwekkende gevel, met zijn onafzienbare reeks ramen, in strakken regelmaat
zich herhalend, voor wie architectonisch voelt niet aangrijpend? Zeker, hij is streng,
onverbiddelijk streng, maar niet strenger dan de Pittigevel te Florence, niet strenger
dan die van tallooze grandiooze scheppingen uit het verleden. En schuilt in gestrenge
wetmatigheid niet een hoogere waarde dan die gedekt wordt door het hedendaagsch
begrip schoonheid? Zijn wij m.a.w. nog steeds niet veel en veel te picturaal en
individualistisch ingesteld? - Hoe dit zij, het geldt hier vermoedelijk goeddeels een
kwestie van woorden, daar ook Havelaar de erkenning toevoegde, dat Berlage's
statige boerderij De Schipborg of zijn weidsche jachthuis te Hoenderlo uit dienzelfden
tijd n i e t d e b e t e e k e n i s h e b b e n van Müller's ‘handelsvesting.’
Deze b e t e e k e n i s r i j k h e i d zal Berlage inderdaad in geen zijner latere werken
overtreffen of zelfs evenaren. Historisch gesproken zien we Oud hierna als het ware
Berlage's taak overnemen, zijn arbeid principieel voortzetten in den tijd. Hetgeen
niet wil zeggen, dat Berlage als zelfstandigscheppende persoonlijkheid heeft
afgedaan, maar wel zeggen wil, dat in Oud's kunst zich het historisch zuiveringsen vereenvoudigingsproces voltrekt, dat met de Beurs begon en dat tevens, positiever
gesproken, een algeheel v e r n i e u w i n g s p r o c e s inhoudt.
Op deze positieve zijde van dit historisch gebeuren moet terloops, maar met klem,
gewezen worden. Want Oud's Beursproject uit 1926 is de consequentie van Berlage's
Holland House, maar geeft dáárom niet uitdrukking aan eenzelfde levenshouding.
Met andere woorden, men overbrugt den afstand

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

22
tusschen het Londensche kantoorgebouw en het ontwerp voor de Rotterdamsche
Beurs niet door enkel te wijzen op de toepassing van nieuwe bouwen
constructiemiddelen, bij doorgevoerde versobering van het architectonisch aspect;
ook geeft het feit, dat men de aesthetische beteekenis van het eerste werk ten deele
aanvoelt of zelfs geheel doorgrondt, nog geen waarborg, dat men zich zal kunnen
vereenigen met Oud's verdere ontwikkeling van dezelfde beginselen. Getuige dan
ook het tragische, in diepsten grond toch verklaarbare feit, dat Berlage, betrokken
in de beoordeeling der prijsvraaguitkomsten voor de Rotterdamsche beurs, Oud's
project meende te moeten terugwijzen...
De intelligente maar niet georiënteerde lezer zal na het bovenstaande misschien
de vraag stellen, of Berlage dan zijn eigen beginselen ontrouw werd? Het komt mij
voor, dat deze vraag even gemakkelijk bevestigend als ontkennend kan worden
beantwoord, maar dat beide antwoorden zinloos zijn, een psychologisch misverstand
inhouden. Een citaat uit Oud's Holländische Architektur mag hier verheldering
brengen:
‘Es hat ein jeder sich Zukunftsideale stellende Künstler nur eine gewisse Menge
revolutionäre Aktivität im Sinne vorwärtsdringender Mutation zu seiner Verfügung.
Nicht nur die Vergangenheit hält ihn zurück, sondern dem echten Künstler, der nicht
Nur-Revolutionär ist, wie es solche in unserer Zeit allzu viele gibt, ist die Revolution
stets Mittel, nie Selbstzweck. Ist er stark tendenziöser Gesinnung, so überwiegt in
ihm anfangs der Drang zum Problem, die Liebe zur Kunst, und er treibt mehr an,
als dasz er rührt; nach und nach gleicht sich der Gegensatz aus, bis schlieszlich
die Liebe zur Kunst den Drang zum Problem überwiegt und er mehr rührt als antreibt.
Er ergibt sich dann völlig der Kunst, baut Erreichtes aus und bemüht sich um das
Problem nur nebenbei.’
Het is van dit standpunt uit, dat men Berlage's latere werken beschouwen moet.
Eenerzijds treft een meesterschap, waarvoor men een bewondering gevoelt met
geen woorden te uiten, anderzijds prikkelen tweeslachtigheden tot tegenspraak.
Abstract gesproken komen deze tegenstrijdigheden voort uit het feit, dat Berlage
eenerzijds te veel nog een kind van zijn tijd is, dan dat de Drang zum Problem hem
werkelijk met rust laat; terwijl hij anderzijds een schoonheidsideaal zoekt te
verwezenlijken, waarvoor onze tijd niet innerlijk rijp is en dat daarom uitsluitend
langs den weg der individualistische vormgeving benaderd kan worden. Concreter
gesproken zien we bijgevolg Berlage aan den eenen kant aanknoopingspunten
1)
vinden bij de kunst der Rotterdammers, anderszijds bij die der Amsterdammers.

1)

Zijn recente projecten voor het nieuwe Haagsche Gemeentemuseum gaan 'n eind in de
richting eener louter functionneel-beeldende architectuur, daarentegen sluit hij zich in zijn
thans uitgevoerde ontwerpen voor het Mercatorplein in Amsterdam-West (1925-27) ten
nauwste aan bij den lateren d.i. gematigden stijl der Amsterdammers. In aansluiting met het
laatstgenoemd werk mag terloops gewezen worden op Berlage's belangrijke stedebouwkundige
prestaties.
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Men kan dit duidelijk voelen, wanneer men onderlinge deelen, vooral ook het in- en
het uitwendige vergelijkt van Berlage's belangrijkste schepping uit den laatst en tijd
- het in 1925 in samenwerking met A.D.N. van Gendt tot stand gekomen
1)
kantoorgebouw der assurantie-maatschappij De Nederlanden te Den Haag.
Om dit gebouw naar juiste waarde te schatten, moet men het eerst van binnen,
daarna pas van buiten bestudeeren. Het werd opgetrokken in een zichtbaar
gewapendbeton-geraamte, waarvan het prototype gevonden wordt in het étagenhuis,
door de gebroeders Perret reeds in 1902-'03 voor zichzelven in de Rue Franklin te
Parijs gebouwd. In het inwendige van het gebouw De Nederlanden werd de
rythmische vormgeving, door deze constructie bepaald, tot in onderdeelen met een
hardnekkige kunde en met meer en minder welslagen doorgevoerd (zie de
onderverdeeling van triplexwanden in bestuurskamers, of de speciaal ontworpen
lampen in de vergaderzaal). Werkelijk prachtig zijn echter enkele gangen, met de
regelmatige onderbreking van deuren met krachtig groen geschilderde multipaneelen.
Maar vooral de hierbij afgebeelde hal - hoog en ruim, badend in licht, edel van
verhouding - is van een geacheveerde, toch zaakrijk gebleven schoonheid, door
Berlage nimmer overtroffen.
De uitvoerige bewerking van den centraal geplaatsten electrischen gong stylistisch een knap werkstuk - lijkt door het symbolisch overwicht in deze hal
verantwoord. Het kenmerkt Berlage, die wel smartelijk het gemis moet voelen aan
alle liturgie in het huidige cultuurleven, dat hij, daar hij geen afstand kon doen van
het ornament, hier zijn ornamentatie een symbolische waarde wil toekennen, gelijk
hij elders - naar wij reeds zagen - houvast zoekt in het constructieve uitgangspunt.
Het is vooral in het te gedétailleerde uitwendige van dit gebouw dat men evenwel
voelt, hoe zelfs iemand als Berlage aan zijn Liebe zur Kunst in dezen
problematischen overgangstijd niet straffeloos toe kan geven; juist de schoonheid
zelf wordt daar vaak meer door geschaad dan gebaat! Want het gespannen, levend
rythme van het betonnen skelet in zijn horizontale gestrektheid gaat smartelijk
verloren in de remmende veelkleurigheid van de baksteenvullingen, die bijna triviaal
aandoen, eer picturaal-gevoelerig dan bouwkunstig-gevoelig. Zeker is de zachte
werking der baksteenkleurtjes op zich zelf smaakvol, maar men mist den grooten
greep van vroeger, de ‘single-mindedness’ der innerlijke gedrevenheid van het
Bondsgebouw, van Holland House. Ook een vergelijking met het uitwendig van De
Bazel's

1)

Berlage's geheel met baksteen bekleed beton-kerkje der Christian Scientists te Den Haag dat interessant vergelijkingsmateriaal levert met Oud's kerkje der Hersteld Apostolische
Gemeente bij den Kiefhoek-woningbouw te Rotterdam - is stellig een aesthetisch gaver, m.i.
echter minder wezenlijke en karakteristieke uiting dan het gebouw De Nederlanden. Van
belang is van dit kerkgebouw vooral de plattegrond - dusdanig ontworpen, dat alle zitplaatsen
gericht zijn naar preekgestoelte en orgel, boven welk punt zich ook de bescheiden toren
verheft.
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in 1926 opgetrokken gebouw der Nederlandsche Handel Maatschappij te Amsterdam
valt ten nadeele van Berlage uit; laatstgenoemd bouwwerk mag inmiddels tot de
gaafste en fijnzinnigste uitingen onzer huidige architectuur gerekend worden.
Het voorafgaande wordt niet als v e r w i j t aan het adres van Berlage bedoeld;
indien men verwijten wil, men zou het in eerste instantie den jongeren architecten
van omstreeks 1910 moeten doen, dat zij in geen enkel opzicht rijp bleken voor
Berlage's zoowel zedelijke als redelijke beginselen. Jaren achtereen hield de nestor
onzer bouwkunst voet bij stuk - maar misschien zijn er verleidingen, waaraan geen
ontkomen is, indien eenmaal de dagen van jeugdig ‘fanatisme’ onherroepelijk achter
den rug zijn.
Want van het jaar 1912 af kan men zeggen dat in ons land een bouwkunstrichting
heeft overheerscht, in dieper wezen vijandig aan die door Berlage voorgestaan: de
richting der Amsterdamsche School. Aanvankelijk, in haar ergste uitwassen, was
deze bouwkunst aan die van Berlage zelfs lijnrecht tegengesteld, al zal dit den leek
niet aanstonds duidelijk zijn. Hij zal slechts constateeren, dat het monumentalisme
der voorgangers bij deze Amsterdammers verloor aan geconcentreerde
doordachtheid, aan langzame innerlijkheid, wat gewonnen werd aan snelle fantasie,
uiterlijken zwier of dynamische bewogenheid. De werkelijke vraag is echter niet, of
het aesthetisch verlies grooter was dan de winst, maar of het architecturaal
uitgangspunt van deze revolutionnair-lijkende reactionairen niet ergerlijk onzuiver
en dus bij voorbaat verwerpelijk was.
Ten opzichte der ergste excessen van de Amsterdamsche architectuur kan aan
de beantwoording van deze vraag niet getwijfeld worden. Bouwkunst, ik herhaal, is
niet allereerst een kwestie van smaak, maar van inzicht. Door de eeuwen heen
vormden de plattegronden de kernen van het gebouw, was bouwkunst het scheppen
van bezielde ruimten door den mensch en terwille van den mensch - maar dit, door
Berlage, De Bazel e.d. zoo moeizaam herwonnen begrip, werd met een glimlach
prijs gegeven terwille van een nieuwe romantiek, speelsch-fantastisch of zwoel-barok,
van een vaak-uitermate boeiend en bekorend maar niettemin voos en heilloos
bouw-expressionisme. Bruno Taut kan in zijn Modern Architecture (Studio-uitgave)
zijn bewondering voor dit ‘gegoochel met vorm’ nauwelijks verhelen, daarentegen
1)
spreekt een andere Duitsche schrijver met vlijmende ironie van ‘friseursarchitectuur’!
Zeker is, dat alle werkelijkheidszin verloren ging, dat het pas ontwaakte
verantwoordelijkheidsbesef weer verzwakte, dat de bouwkunst haar dienend karakter
verloor in samenhang met het maatschappelijk leven.
De reactie werd geleid door M. de Klerk, Piet Kramer en J.M. van der

1)

Arch. Dr.-ing. Fritz Block in Bauwelt, Heft 9, 1929.
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1)

Mey, bijgestaan door de beeldhouwers Krop en Van den Eynde. Het
Scheepvaarthuis te Amsterdam, in 1912 ontworpen, in '15-'16 tot stand gekomen,
was de gezamenlijke daad van dit architecten-driemanschap, alhoewel in hoofdzaak
het werk van Van der Mey. Het gelijkt eer een paleis uit 1001-nacht dan een
hedendaagsch kantoorgebouw en het onderscheidt zich principieel in geen enkel
opzicht van de gesmade stijlarchitectuur, waarvan men zich bevrijd waande. Van
Berlage's bedachtzaam rationalisme, zijn ‘timmermans en metselaars braafheid’,
was geen spoor meer te bekennen; men bekommerde zich niet om zuivere
zakelijkheid en zakelijke zuiverheid, om doel of functie van het gebouw - men leefde
zich uit, jong en juichend, hartstochtelijk en buitensporig, men ging zich te buiten
aan het exotisch-weelderige, het ongekende, het nooit-vermoede.
Niets gemakkelijker, dan zich bij de beoordeeling van deze architectuur te verliezen
in litterair-critische lofzangen, termen te gebruiken als ‘geïnspireerd’, ‘begenadigd’,
‘suggestief’, ‘dynamisch’, ‘visionnair’, ‘mystisch’ - terwijl men het werk van Oud en
collega's op den eersten indruk ten hoogste als aangenaam of karakterrijk zal
kwalificeeren. (Was men reeds zoo ver!) Inderdaad dwingt de Amsterdamsche
losbarsting door haar aanvankelijke felheid bewondering af, hetgeen niet beletten
mag de onhoudbaarheid van juist deze soort felheid in te zien; ook deed deze het
doel vaak voorbijschieten, getuige de hierbij afgebeelde gevel van het
Scheepvaarthuis, die, tallooze fraaie details ten spijt, een kras voorbeeld oplevert
van een door overlading onduidelijk, hier en daar onwellevend geworden architectuur.
De verdienste van deze richting voor de ontwikkeling der Hollandsche bouwkunst
schijnt dan ook voornamelijk in negatief opzicht deze te zijn geweest, dat men
grondig ontkwam aan het mogelijke gevaar eener verstarring in Berlagiaansche
dogmen. Daarbij vonden de nieuwe technische middelen ruimere toepassing bij de
2)
Amsterdammers; met het autogenisch lasschen verrichtte men inderdaad wonderen ;
terwijl ook het beton, dat geheimzinnig groote overspanningen mogelijk maakte,
3)
gretig werd uitgebuit. Kenmerkend is dan echter weer, dat van een eerbiediging
van de materie geen sprake was: het beton werd bij voorkeur met baksteen bekleed
terwille van een decoratief-schilderachtige kleurwerking, terwijl men ook geen
oogenblik schroomde, vloertegels of dakpannen tegen vertikale vlakken aan te
brengen....
De treffendste producten der Amsterdamsche architectuur - althans in

1)
2)
3)

In Kromhout vond men een directen voorganger. De beteekenis van zijn werk ten opzichte
van dat der zoo juist genoemden wordt waarschijnlijk onderschat.
Vergelijk: W.H. Gispen, Het sierend metaal in de bouwkunst, blz. 45.
Berlage maakte voor het eerst van het beton gebruik in zijn gebouw voor Meddens en Zn.,
de karakteristieke mogelijkheden voor nieuwe vormgeving echter weinig benuttend. Dit laatste
geldt inmiddels van veel hedendaagsche werken in beton opgetrokken, zie bijv. Luthmann's
Radiostation te Kootwijk, dat even zoo goed in ander materiaal had kunnen zijn uitgevoerd.
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haar eerste d.i. extreme phase - hebben wij zeker te danken aan De Klerk's
roekeloos, maar briljant architectonisch vernuft. Men zou bijna kunnen spreken ook
van zijn architectonischen h u m o r ! Zijn ontwikkeling, die men duidelijk kan volgen
in de verschillende Amsterdamsche woonhuiscomplexen, tusschen de jaren 1913
tot '22 aan het Spaarndammerplantsoen, de Amstellaan, enz. gebouwd, doet de
vraag stellen, wat deze begaafde leerling van De Bazel bereikt had indien een
vroegtijdige dood aan dit scheppen niet plotseling een eind had gemaakt. Persoonlijk
wil het mij echter voorkomen, dat De Klerk het essentieelste gegeven heeft van wat
hij te geven had: een kunst van zeldzame verfijning en schier vrouwelijke impulsiviteit,
maar een kunst waar niet op voort te bouwen viel, een kunst gedoemd om historisch
‘moment’ te blijven. Tegen de ijzeren tucht van een alles-overheerschende levensidee
waren De Klerk's zenuwen nooit bestand geweest en het laat zich niet denken, dat
hij bij het klimmen der jaren de groote problemen van dezen tijd werkelijk had
aangedurfd en aangekund. Met dat al blijft zijn doellooze toren op een
arbeiderswoningbouw - die zich om met prof. Wattjes te spreken, om woningnood,
noch om geschoold arbeiderstekort, noch om geldnood bekommert - een precieus
monument, dat men ondanks alle moreel-maatschappelijke, bouwkundige, zelfs
1)
louter-aesthetische bezwaren, met een diepe weemoedige liefde gedenkt.
De Amsterdamsche architectuur heeft zich gedurende en vlak na den oorlog
dusdanig verbreid, dat deze in wezen hyper-individueele en antinormatieve bouwstijl
tot vóór korten tijd hier te lande als algemeen geldende norm kon worden
aangenomen; in verband waarmee talrijke namen te noemen zijn: Blaauw, Boeyenga,
Roodenburgh, enz. Dat deze stijl bij zulk een verbreiding veel inboette van zijn
oorspronkelijk toegespitst en verrassend karakter, het ligt voor de hand. Daar
tegenover staat, dat soms veel gewonnen werd aan overzichtelijken eenvoud;
getuige verschillende sober en fiks gedane schoolgebouwen der anonieme
architecten van de Publieke Werken te Amsterdam, alsmede bijv. den hierbij
afgebeelden, zeer verdienstelijken gevel van een woonhuiscomplex aan het
Meerhuizenplein door den zelden genoemden B. van den Nieuwen Amstel. - Pas
den laatsten tijd kan gezegd worden, dat de Rotterdammers veld winnen, hetgeen
dan nog eer schijnbaar dan werkelijk het geval is. Dat Holland, dat langen tijd aan
de spits stond der Europeesche architectuurbeweging, achteraf raakte wat betreft
den groei dezer jongste - internationale - strooming, vindt goeddeels zijn verklaring
in den sterk individualistischen en picturaal-ingestelden landaard.
Strikt gesproken draagt een groot aantal hedendaagsche gebouwen geen

1)

Stellig heeft De Klerk Kramer sterk beïnvloed, al zal misschien ook het omgekeerde gelden.
Tot de belangrijkste prestaties van laatstgenoemde reken ik zijn verschillende, in samenwerking
met ir. De Graaf ontstane bruggen te Amsterdam. Over de Haagsche Bijenkorf ‘the less said
the better.’
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duidelijk Berlagiaansch of Amsterdamsch of Rotterdamsch karakter, hetgeen dan
in hoofdzaak verklaard wordt door het feit, dat veel Amsterdammers zich t e n
d e e l e tot het Rotterdamsche bekeerden. In dit verband moet vooral Staal worden
genoemd, die uit alle drie deze bronnen putte, maar vóór alles toch zich zelf bleef.
Ook in een globaal overzicht als ik hier geef, kan men hem niet zwijgend voorbij
gaan, moet hem een afzonderlijke plaats worden toegekend. Hij verschilt van de
Amsterdammers - waartoe hij te rekenen valt - door een organischer
massa-ontwikkeling en een ruimer gebruik der z.g. ultra-moderne materialen; van
de Rotterdammers, doordat hij de emotioneel-beeldende factor niet alleen niet
uitschakelt - terloops opgemerkt, ook de Rotterdammers doen dat niet! -, maar
welbewust en met klem vooropstelt. Zoo wil het onlangs verrezen gebouw van de
Telegraaf te Amsterdam bijv., waarvan Staal de ‘aesthetische verzorging’ op zich
1)
nam , een uitdrukkelijk steil, eenigszins ongenaakbaar, toch boeiend en beweeglijk
aanzicht vertoonen, van een zeker dynamisch modernisme dus getuigen, dat zich
incidenteel vooral coloristisch goed aansluit bij het Amsterdamsch stadsbeeld, maar
dat overigens directer uitdrukking geeft aan de gesteldheid van den gevelontwerper
dan aan de functie van het gebouw. Men plaatst bij onderdeelen, vooral waar gebruik
werd gemaakt van zéér heterogene materialen, een vraagteeken, maar de geheele
conceptie van het bouwwerk verraadt een zoo sterke stuwkracht en doortastend
élan, dat men desondanks tot bewondering gedwongen wordt. Elders, als in zijn
Rotterdamsche beursprojecten, zien we echter duidelijker de tekorten en gevaren
van Staal's neiging tot een vermoeiend rhetorischen nadruk.
Wils, Dudok e.d. staan weer dichter bij de Rotterdammers - zoo dicht inderdaad,
dat hun gerichtheid gemakkelijker ter sprake kan worden gebracht in een volgend
artikel, waarin getracht zal worden aan de hand van Oud's bouwwerken den groei
te schetsen van de jonge functionneele bouwkunst. Waar Oud's werk vooral
h i s t o r i s c h zoo overwegend belangrijk is - gelijk dat van Berlage het wàs - leek
mij de bovenstaande algemeene oriënteering onmisbaar om tot een juist inzicht te
komen in de sterke en zuivere kunst van dezen nieuwen pionier.

(Slot volgt)

1)

Het gebouw is van ir. G.J. Langhout.
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In het Oostende van James Ensor
door Van den Eeckhout
I. De eerezaal
OOSTENDE is Vlaamsch. Haar oude haven-hart is Vlaamsch. Het is waar, des
zomers vormen twee honderd duizend extra-inwoners, Franschen en Engelschen
in fladderende badmantels en kanariegele jersey's, een tijdelijk décor-achtig Babel
rond Oostende's ernstige kaaikanten, maar dat is maar opschik: als feestelijke
vlaggetjes op een visscherspink.
Ik zit op een straathoek in een oude wijk, men heeft hier uitzicht op het Wapenveld
met zijn vele kramen, met Raadhuis en provinciaal-aandoende herbergen. Wat is
het genoegelijk hier aan dit Parijschig rond marmeren cafétafeltje op mijn eentje
een been te wiegelen boven den trottoirband en uit te zien naar dit marktplein, dat
zoo zuiver Zuid-Nederlandsch, zoo Vlaamsch is van oude geschiedenis, en aanblik....
Sapristi. Het schiet mij te binnen: daar in dat oude stadhuis moet een zaal aan
den grooten Ensor zijn ingeruimd, den Oostender schilder van wereldvermaardheid,
ik las het onlangs in een Brusselsch blad. Dit stadhuis, dat ik van mijn cafétafeltje
vast in zijn geheel kan zien, heeft iets van het oude Vlaamsche groot-communale
karakter bewaard, dat in Gent zoo sterk spreekt, in Brugge en in Brussel zelf. Naast
de Stedelijke Bibliotheek, in een soort grijze en zwartgebanderoleerde Waterstaatsstijl
opgetrokken, heeft dat gebouw der stedelijke Regeering allure.
Ik ga meteen die allure tegemoet, vind in het groote Raadhuis de welgebouwde
trap, die er mij voeren zal, en sta weldra aan een deurtje, waarop een bordje: ‘Salle
Ensor’....
Allure?
O aardsche regeerders, o aldermen, mayors, maires, échevins, Stadträte, alcalde's,
schepenen, burgemeesteren, het doet goed te weten, dat gij wel eens de werkelijke
cultuurdragers wilt eeren van uw stad, de blijvende Namen van uw land wilt
omhooghouden, maar bedenkt u, vóór gij eert, - - zooals hier James Ensor geëerd
wordt....
Ik treed een grauw-vervelend wachtkamertje in, waar ge met uw zessen niet
fatsoenlijk kunt staan. Twee ramen doen, of zij op een binnenplaats uitzien, maar
wat er nog uitzicht is, wordt verduisterd door voormalig-groene gordijnen, overhuifd
met een systeem van even suffe baldakijnen, met van die groene balletjes eraan,
welke groenigheden de vreugde waren
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onzer grootmama's. Rondom, in dit trieste kamertje, hangen etsen van den Meester,
plus eenige, voor zoover zichtbaar, indrukwekkende schilderijen van hem. Voor
zoover zichtbaar. Een kleerenhanger, geheel uit ijzer gegoten, steekt zijn zwarte
wanhoopsarmen de kamer in, als ter uitnoodiging dat alle bureaucraten zich eraan
zullen ophangen, maar er hangt enkel een bureaucraten-stroohoed aan. Ik krom
mijn nek opdat ik, langs die ijzeren polypentengels en dien stroohoed om, iets te
zien krijg van door den schoorsteenmantel reeds halfoverschaduwde etsen....
Laat ik het nu links zoeken. Ik struikel over een affreuze stoel, door de Stedelijke
Regeering bekleed met roodbruin wasdoek, dat leer imiteert. Dat bolle bekleedsel
is alleen geschikt om er een mensch te doen afglijden.
Een tafel zie ik met een versleten kleed, vol reeds verdofte inktvlekken, en met
een kapot inktstel en penhouder.
Komaan, wat doet eigenlijk James Ensor's indringende kunst in dit grauwe
kamertje?
Als die baldakijnen weg waren, en die tafel was weg, en de affreuze stoelen, en
de ijzeren kleerenhanger, en men verfde de wanden in één blanke kleur, dan zou
tenminste de bedoeling goed zijn, want de eenvoud is een goede achtergrond voor
het geniale.
Maar, is dit niet een begrijpelijke werking in de psyche van Regeerders? Zij zijn
óf om zichzelf te verheffen overdreven uitbundig voor hun stadgenooten, die beroemd
werden, en zetten al te wit-marmeren bustes bij hun leven in gebouw óf park (Ensor
heeft in Oostende in 't openbaar zijn marmeren buste), of zij schamen zich, hen
gewoon behoorlijk te behandelen, die zij zoo goed kennen - in hun dagelijksche
doen....
Zit James Ensor niet iederen avond, net als een gewoon Oostendenaar, in café
Falstaff zijn biertje te drinken?

II. L'ami
In de oude West-straat of rue de l'Ouest, maar die hebben dikke Oostender politiekers
nu genoemd naar een van hun diksten, zoodat die gezellige en zwierige drukke
straat nu heet Adolphe Buyl-straat, hing een bord uit: ‘Studio’, en daaronder plakte
men een affiche ‘Exposition James Ensor’.
Maar de deur, die naar boven leidde, was hermetisch dicht, en geen mensch die
zich om mijn vurig verlangen naar kunstbeschouwing bekommerde.... totdat een
soubrette-achtige midinette, die van achter een winkel-rolluik te voorschijn trad, de
verlegenheid, waarin ik mij bevond, wegnam en een andere deed ontstaan: zij had
den sleutel, mais oui, zij zou wel openen, en boven was zéker iemand. Maar ge zijt
in Oostende reeds in Latijnsch-Nederland, en natuurlijk was er niemand, en ik een
groote dwaas, die nog niet de moeurs en costumes kende....
Maar een uur later verscheen ik maar weêr, en betrad weer de trap,
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en vond achter blauwgrijze Louis XV deuren (of wat ik daarvoor in uw verbeelding
zou willen doen doorgaan) een dubbele kamer: en in die ‘salle’ hingen talrijke etsen
achter glas van den grooten naneef van Jeroen Bosch.
Ik behoef niemand ter kennis te brengen, dat die naneef James Ensor is. Menigeen
zal denken: Is hij? En zeggen: Hij wàs! James Ensor heeft immers al een goed deel
van de vorige eeuw met zijn faam gevuld, en ik voor mij weet tenminste, dat als kind
reeds mijn fantazie verwikkeld raakte in het prikkeldraad van zijn Poe-illustraties: ik
herinner u aan die brandende apen aan het plafond van een onbestaanbaar enorme
feestelijke zaal, een zaal om Gustave Doré te beschamen.
Vooraan in het voorste zaaltje, schemerige silhouette tegen het daglicht van den
straatkant, zat een zwartgelokt, lijvig heer, zorgvuldig te bladeren in een boek en
nog zorgvuldiger te zuigen aan de ziek geworden wortels van zijn sigaar. Hij liet
mijn binnenkomst gebeuren als iets afgelegens, dat hem straks misschien zou
kunnen in beweging brengen, - maar, toen ik dan tien minuten in zijn ‘salon’ verkeerd
had in beschouwing van de etsen en de steendrukken, draaide hij zich op zijn zwarte
basis om, bekeek mij even in een lichte peinzing, en vroeg in een rad Fransch met
hooge uithalen of hij van dienst kon wezen? Nu zag ik hem eerst goed: een Parijsch
letterkundige geleek hij, op en top een homme de lettres, zooals in de café's van
den linker Seine-oever zitten op plakkerige imitatieleeren banken, de nieuwe
monnikken te spelen achter hun glas groenen Pernod, discussieerende over de
Schoonheid inplaats van, zooals vroeger, bij een fust wijn over Maria onbevlekt
ontvangen.
Hij noemde mij zijn naam, den naam van een Brusselsch literator, maar hij zat
hier in dit zaaltje voor de propaganda van Ensor's kunst, en den verkoop van het
werk van den vriend, den vereerden Meester. Van zijn stoel kwam hij niet af, hij
wees mij eenvoudig een andere stoel voor mezelf en voerde mij met volle zeilen in
de grootste politieke vraagstukken binnen, met lichte denigratie, en op den toon van
een aangenaam gezag, en hij besliste over de persoonlijke verhoudingen van
kunstenaars onderling absoluut filosofisch onverschillig met een handgebaar, dat
wijd uitging buiten de wanden van de kleine suite. Ik gevoelde dat als de Atheners,
die de chárme kenden lang voor het wóórd bestond, nakomelingen hebben, en de
Grieken evenbeelden, dat hier deze bohême Brusselsche Franschman dan een der
hunnen was.
Waarde heer, dacht ik, ik wou u wel eens hier in Oostende in café Falstaff met
uwen vriend den baron Ensor willen zien zitten, gif blazend uit de volheid uwer
overvloedige cultuur, en gele en violette balonnetjes oplatend van zéér zeker
amusante woorden.
Want Ensor is zijn vriend, zijn cénacle, zijn stad, zijn land, zijn wereld,
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en toch is hij tevens een poëet in de volheid van zijn persoonlijk welbehagen, een
dichtend bohême uit het boek van Murger....
Gaat u Ensor bezoeken, zei hij mij. Er komen wel veel Amerikanen, Duitschers,
Zwitsers en zoo naar hem kijken en van hem koopen, maar hij zal een m a n a l s
u goed ontvangen. Zegt u ten overvloede, o geheel ten overvloede, dat u van mij
komt.
En toen stond hij op, die geleefd heeft in Griekenland, op de markt gezeten
tusschen zijn standgenooten, en zéér gesteld op zijn samenwoning met Phidias'
zoon; die later geleefd heeft in het Alexandrië der Palestijnsche geleerden, en toen
in de herberg De Voet van Aisklepios ouden Chios-wijn dronk (import), maar zijne
ideeën waren ook toen, net als nu, wijd uitgaande buiten de wanden van de suite
van dién herberg. In het Rome der Vespasianen leefde hij, ook veel zittend: ‘publiek
schrijver’, maar hij wist voor u toen brieven op te stellen in 't Grieksch in Aristotelische
perioden, net zoo goed als in vulgair Latijn, en had zijn geringschattende oordeel
over 't gebrekkige postwezen, en de fouten van den prefect, en de fouten van
Theocritus' proza; en nog later was zijn ziel noordelijker, en zat zijn nieuwe lichaam
op een bank van 't Palais Royal en leefde hij bij een glas bourgogne geheel vóór
Molière.
Maar ik geloof dat ik u juist vertelde, dat hij voor mij zich van zijn stoel verhief en
opstond. Hij ging zelfs met mij, ter uitgeleiding, in 't andere deel van de suite of
salon. Daar hingen schilderijen, maar daarbij was niets van zijn grooten vriend
Ensor. Mijn uitgeleider keek ernaar, als een visch kijkt aan wie iets niet bevalt. Zijn
hand bewoog als een vin, ergens beneden, die het oog niet ziet. Dit is allemaal niks,
pruttelde hij verontschuldigend.
Ik wou wel eenige andere Belgische schilders leeren kennen, zei ik aarzelend.
Waar vind ik hun werk? - Allemaal niks, zei hij. Bluf. Als u Ensor bezoekt, doe hem
mijn groeten.
Ik wist, dat hij, die vroeg de groeten te doen, des avonds weer náást zijn vriend
zitten zou, in het café.

III. James Ensor thuis
Vlaanderenstraat zevenentwintig, rue des Flandres au numéro vingt-sept, woont
baron James Ensor; dat was mij niet onbekend gebleven, maar uit het verwarde
kluwen van aanduidingen, dat de uit zijn deur hangende boekhandelaar gaf, werd
ik maar half wijs: eerst links over de rails, zei hij, dan twee straten door enz., en dan
bij den tweiden asjent die de teikens doet.... was het, dat ik weer verder moest
kijken.
Awel, ik ben maar in een rijtuigje gestapt. Een rijtuigje. Wat was dat
antiek-Amsterdamsch, of Napelsch! Den koetsier, die mij reed, bezit gij met ziel en
lichaam door op papier een dophoed te teekenen en vlak daaronder twee brilleglazen
plus twee dikke snorvleugels; en ik wist meteen, toen ik
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Nederlandsch met hem sprak: Amsterdam heeft stilletjes uitverkoop gehouden, want
ik zat midden in Oostende in een van onze arme verloren aapjes.
Hier was het. No. 27. Hier moest ik wezen.
Hier? Een onaanzienlijk winkeltje. De vitrine bevatte bazardoozen beplakt met
schelpen: ‘Souvenir d'Ostende’. Ensor's moeder heeft vroeger schelpen en
schelpendoozen verkocht aan de vreemdelingen. Hield de groote zoon en nieuwe
baron de zaak, waarin hij geboren is, aan uit piëteit?
Ik ging er in. Alles schelpen en kinkhorens, en opgezette egels, en
anti-vivisectieprentbriefkaarten, en de kermis-mummie van een van die half-dier-,
half-menschelijke zangerige sirenen van de Odyssee, ik hoor na dertig jaar nog
haar lied in mijn ooren: duir agioon poluain odusseu mega kudos aaioon. De zee,
de oceaan, het groene water: de broze schelpen hier en de grillige roode koralen
hier, en Odysseus' zwervende herinnering....
Een juffrouw in effen zwart bewoog zich bescheiden en behulpzaam achter de
kale toonbank, en haar man de winkelier kwam vriendelijk naar mij toe, de huisknecht
van monsieur le baron. Zoo stijgt men door den schelpenwinkel, grillig masker van
het Aardsche, onder geleide van twee zachtgestemde menschen op naar de Baronie:
twee zwaarbetapijte kamers, welke volhangen, van onder tot boven, met des
Meesters eigen werk.
Hij stond mij op te wachten, de eenzame, statig overeind, net precies merkbaar
nerveus: alwéér een vreemdeling, alweer een nieuwsgierige, God-weet wat voor
een nieuw soort verdekte schurk, of erger wat voor een snob zou 't weer zijn! Ensor
heeft geen blind vertrouwen in menschen.... Kijk zijn werk. Ensor is een misanthroop.
Het uiterlijk, dat mij 't eerst opviel aan den zeventigjarigen Onsterfelijke, is dat
van een voorbeeldig verzorgd burgerheer, het hoofd overwelfd door één grooten
wit-blauwigen krullok, als door één melkachtige opene reuzeschelp. Zijn handen
houdt hij naar binnen. Zij zijn edel: anemoonroze en week.
En toen zag ik zijn gelaat. Ik kreeg, beïnvloed óók door de schildering van zichzelf
als lezenden knaap (Oostende's Raadhuis) sterk den indruk, mij weer eens in mijn
leven te bevinden tegenover een oudgeworden eenigen zoon, .... een die bitter
afwerend zal zijn tegen de menschen, en minstens hoffelijk afwerend, totdat - totdat
iemand zich geheel en al aan hem overgeeft, zonder reserve en zonder iets weerom
te verwachten een volledige genegenheid toont.
De heer Ensor bleef staan, en liet mij staan, en begon bijna zonder overgang een
oratie in 't Fransch over zijn kunst en over de kunst. Hij zei daarbij een of twee
merkwaardige zinnen, op een manier dat ik voelde: hij heeft ze zichzelf meer hooren
zeggen. In mijn bewustzijn groeide langzamerhand naar ik duidelijk voelde een
groote dikke domme Amerikaan naar binnen: Ensor stopte mij via zijn oogen vol
met het beeld dat hij zelf heeft van den Amerikaan, die hem 1000 × bezocht. Ik
besefte, dat ik mijzelf nu maar
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redden moest, en dompelde mij pardoes in de schilderijen aan den wand, en hurkte
bij de teekeningen, en zie, - ja, zoo is het, herinner ik mij, gegaan, - de Amerikaan
en Ensor weken beiden van mij, en ik verkeerde bij al dat prachtige werk in den
kokenden heksenketel, die het aardsche wordt door des kunstenaars geest.
Welk een meester.... deze schilder! Welk een vorstelijke moedwilligheid in zijn
stijl! Welk een fijn gamma in zijn toon. Welk een penetrante, soms teedere soms
furieuze schildering! Hij gaat vaak als God over de wateren.
Ik keek op en zag den welgekleeden heer Ensor een paar meter wegdribbelen
over het roode tapijt. Hij kon een Fransch senator geweest zijn, dacht mij, zoo'n
Parijsche deftige verschijning die mooi in een Louis XVI fauteuil past. Hij woont
midden in het op luxe ingerichte Oostende. Ik weet niet wat mij bezielde ineens, was het een explosie van een raar mengsel van verzet en bewondering? - maar ik
zei hem, dat de hartstocht van zijn schilderijen mij deed denken, dat hij net éven 26
jaar was, en vooral dat ze bij mij den indruk wekten, dat hij woonde aan de
eng-beslotene èn geweldig-opene Oostender havens in het arme schipperskwartier....
Hij kwam naar mij toe met het tegendeel van wrevel, hij werd, leek mij, heel
eenvoudig en zacht:
‘Daar wandel ik i e d e r e n dag,’ zei hij nadenkelijk, ‘u vindt de havens mooi? Er
hangt een parelende atmosfeer over de gekalkte muren en de takelages.’ En ineens,
meer verdrietig dan grimmig, maar toch grimmig ook: ‘z e willen de oude haven
dempen. Wat vindt u van de idee? Wij moeten daar allemaal tegen in het geweer!
Ik zie zooveel ordinairs gebeuren! Ik protesteer. Meer kan ik niet doen. Ik maak
schilderijen tegen de vivisectie. Ik vind, je moet tegen al zulke gemeenheden
p r o t e s t e e r e n ; daar blijft altijd wat van over. Het zaad strooien.... De heerlijke
haven.... Zie u eens hier,’ en James Ensor, de oude toovenaar die hij al sprekend
weer voor mij werd, zei: ‘kijk eens naar dit stilleven en deze dansende nymphen in
een bosch, en hier dit nog kleinere ding, een ontwerp voor plafondschildering, met
de satyrs en de heeren in frak, het is alle ontleend aan de kleur van zee en duinhelm
en Oostender haven-atmosfeer.... ziet u 't?’
Over Texel, zei ik, hangt iets van de luchten, waardoor ik ook van Oostende
bizonder houd. Maître, kent u 't noorden van Holland? Daar moet u heengaan....
‘Jawel,’ zei de heer Ensor, ‘ik ben een paar keer in Middelburg geweest, vroeger.
Met Demolder en zoo. En met mijn vriend Cassiers.’ Cassiers? En hij legde mij een,
voor Cassiers geschreven prozastuk voor, - met iets van verontschuldiging: - maar
het was zeer móói proza. Het leek een diepzee, met zeesterren en verloren
karbonkels, die werden tot woorden, een proza vol druppelflonkering en koralenrood
en 't geweld en 't geluid van de Oostender branding.
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En toen ging hij zitten op de punt van een stoel aan de papierbeladen tafel. ‘Ik ga
u een cadeau doen,’ zei hij tevreden. Hij nam zijn nieuwste muziek-compositie (ik
arme, die geen noot onderscheiden kan, zoo groot als een schilderhuis) en schreef
er, eerst nadenkend, toen aarzelend, en dan met voorzichtige letters, zooals hij de
spaarzame maar welsprekende streepjes zet van zijn virulente of enkel geraffineerde
gravuren, een zakelijke opdracht in: drie woorden. (Zijn vader was een Engelschman!)
Daarna nam hij van tafel een drukseltje, in Vlaamsch gesteld. Een paar jonge dames
hadden het, hem ter eere, doen drukken. Vier pagina's waren het, naar ik meen. Ik
mocht er meteen terloops in lezen: Goed bedoelde verheerlijking van Ensor in een
wat raar opgedreven Nederlandsch. Ik las: ‘gij, mooie witte man....’
‘Ik heb er een stuk of vijftig gekregen,’ zei, zich verontschuldigend, Ensor, ‘u krijgt
dit exemplaar van mij.’
Aan de wanden hingen de schilderijen, die de schilder in een heel leven van
publieke miskenning krampachtig heeft vastgehouden. De celluloid-kleurige
rolgordijnen, van 't plafond tot op de lage vensterbank neergelaten, verhinderden
van de straatzijde in de kamers een nieuwsgierigen blik te slaan, terwijl door de
zevende werking van de gordijnen het daglicht op een egale manier verspreid werd
over al het prachtige rood en geel der doeken aan den wand.
Veel menschen ziet men op die schilderingen, wandelende gemaskerden, groteske
reacties op het rijke haatleven van dit eenzelvige, eenzame hart. Iemand heeft in
Ensor's wraakoefenende kunst Cruikshank en de andere Engelsche burlesken
herkend, zoo typisch voor zijn vaders geboorteland, en Hieronymus Bosch en
Brueghel, van Zuidnederlandschen stam gelijk het Oostendsche meisje, dat van
den grooten kunstenaar de moeder werd. Maar in zijn eersten en misschien hevigsten
tijd is het aan van Gogh's waarheidsliefde (maar niet aan zijn Christelijke liefde),
dat de geboeide beschouwer denkt. Aan den wand hangen schilderwerken van
toen: d.i. van '80 tot '90 omtrent, en er zijn daar getuigen bij van den Ensor van de
welige lichtschakeering uit den impressionistischen opgang. In zijn kamers hangt
werk van allen tijd. De zoete fantazieën, die de hand van dezen getourmenteerden
man speelsch aquarelleerde, als zijn ziel in de landouwen verkeerde van
oogenblikkelijken vrede, hangen hier naast het wand-hooge ‘Christus' intocht binnen
Brussel’, dat wreedaardig openlegt alle walging, die Ensor ooit over zijn, als de
graven bepleisterde medemenschen bekroop...
Bij het afscheidnemen, naast een reusachtige schaal gevuld met de zeldzaamste
groote schelpen, zag ik den ouden meester in zijn gordijngesloten kamers als in zijn
Schelp, .... een grooten eenzame, een eenzamen groote.
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Verbeelde reis
door P.C. Boutens
ἡμέϱαι ὁ ἐπίλοιποι
μάϱτνϱες σοφώτατοι.

Pindaros.
Avondgedachten uit haar ingekeerde rust
Ontwaken op een dieper-dan-bewust
Rhythme van doelvertrouwd verlangen,
Dat kluistert in zijn hoorlooze' inzet haar gevangen,
Tot ik den maatbestorven dwang en gang herken,
En weet waar 'k ben:
De weêrschijn van onzichtbre zee verdiept het zonnelicht
Over de zomergroene eilanden;
De wind die aanluwt van de kreken en de zanden,
Bezint zich op den aanhef van een nooit voltooid gedicht,
En dwingt met stâgen klem van glansdoorschenen handen
Mijn aandacht open op het vlottend vergezicht
Dat als een omgaande warande
Door al de hemelen besloten ligt.
Dan staan de wolken stil, in haar albasten schoot
Bedaart de bloedklop van het avondrood,
En tegelijk ontsterft de ziel aan 't heden
En overschouwt van uit dien helderzienden dood
De volheid van 't vergoddelijkt verleden,
Alsof een nieuwe zin ontsloot
Nabije hoven nimmer vrij betreden,
Waarvan de blinde tijd den toegang ons verbood.
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Door lichtgezeefden avondschijn
Tot innigste geheimnis waterklaar bezonken
Verschuiven langs den vaartverdroomden trein,
Naar liefste wilkeur, lijkt het, opgeblonken,
De stille tuinen der vergetelheid,
Door nagebleven liefde in doomverdronken
Jeugdlanden zoo voleindig schoon in
Hun strengen eenvoud aangeleid,
Dat hier alleen in vreê het hart zou kunnen wonen,
Als 't eens niets meer terugwenscht of beschreit.
Tusschen de wanden
Van steil geschoren heg
Verwinden hun verschemerde verbanden
Doolgangen waar de ziel onmidlijk voelt haar weg
Zoo zeker als het blijde blinde bloed
Zijn loop vertraagt, zijn loop bespoedt,
En wil wat moet.
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Naar alle kanten
Bezielt haar glimlach 't aanverwante
Sluimrende leven: waar op open ronden
Der paden sterrestralen monden,
Ontwaakt de diepverslapen bloei
Van perken die ons ongebreideld hopen
In ongerepte driften plantte:
De kelken beuren geurend open
Beloften nimmer door vervulling hier geschonden
In haar getijdeloozen groei.
En onvergeetlijke gelaten
In schoonheids eerste staten,
Verheerlijkt op den hartvervoerden schrik
Van openbarings oogenblik,
En zoo uit de' aanval van den veegen tijd
Gered en vastgeleid
In aêrdoorschenen marmer, vleeschgeworden brons,
Verrijzen uit hun kuische afzondering,
En als getuigen in een bovenaardsch geding
Herkennen en erkennen ons
In eeuwge saamverzworenheid.
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Dan dekt de donker met al breeder banen
Blinde verschemerdheid van zoetste tranen,
En als een antwoord uit het diepste zwart
Van een verloren bronnehart Hoor ik niet door verstolen snikken
De helle droppen tikken? Laaft van onzichtbre hand de koele kom
Mij buiten mond en lippen om
Met zuiver water en niets meer
Als elken vroegren keer...
Als die, van uit den dood herrezen,
In zerpe weelde langzaamaan
Tot de' aardschen dag teruggenezen,
Zoo kom ik telkens weêr mijn moeheid hier verslaan,
Den donkren dorst die mij terugdrijft uit mijn zwerven,
De vrees van vóor het sterven
Niet met den zilten nasmaak uwer watertochten
Mijn mond het laatst te mogen vochten,
Mijn eigen zeebesloten eilandtuin, vanwaar ik ben gegaan
En joeg mijn ongeduld door zooveel nieuwe streken,
Als opgeschrikte droomen schoon, die weken
Onder het eendre spel van liefdes zon en maan,
Maar nooit het smachten leschten, dat mij kwelde,
Met de éene diepe teug die jonge waan
Aan 't eind van de eerste dagreis stelde...
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En nu, weêr ben ik thuis, weêr ben ik 't oude kind
Dat onbezwaard herwint
En aanneemt als zijn simpel recht
Wat prijsgegeven toch bleef opgelegd.
Allang reist in het Noorden met mij meê,
Als vuren vinger op het doel gericht,
Van Haamsteê 't vlamverschietend licht,
En dan de flakkerbaak ter Veersche reê Ik kom -: ik weet, mij wacht ter oude steê
Wat trouw het kind, den knaap, den man geschiedde,
De reiniging wier nooit verslagen kracht
Bij leven en bij dood haar weêrgeboorte bracht,
De kus der lippen die mij nooit verrieden.
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Eerste hoofdstuk
EEN oogenblik hield de dokter stil op zijn dagelijkschen klimtocht naar het oude
‘fort’ van Massa. Een ruïne leek het, zoo tusschen de boomen door gezien, waar
het stond op zijn heuvel geheven, warmgrijs aan het diepe luchtblauw, - het
middeleeuwsch kasteel, dat nu gevangenis was.
Hier, van een zekere hoogte al uit, overzag hij ook heel het stadje aan zijn voeten,
het plein van waaierpalmen, fonkelend in de Mei-zon, en achter de wemelend-groene
vlakte, in de verte, het azuren geschitter van de zee.
Dokter Lapi was een nog jonge man, een prettige, rustieke kerel met een
kortgeknipt, zwart snorretje, dat zijn lippen zeer rood deed uitkomen, en blauwe,
zwart-omwimperde oogen in zijn gebruind gezicht. Maar in het droomerige dier
oogen, en in den aardigen trek rond den mond, werd de gevoeligheid openbaar van
dit landelijk-robuste wezen.
Een wijle nog bleef zijn blik gevangen in het vizioen der zonnige wereld onder
hem. Dan keerde hij zich af van die vrije, zoelte-doorzongen ruimte, en besteeg
langzaam, zijn oude panama in de hand, het laatste, steile wegeind naar het
tuchthuis.
De zware poort, het schuiven van zware grendels, het òm-klotsen van zware sleutels,
en dan het verweerde verwulf, schemerig verlicht door de openstaande vertrekjes
van portier en wacht en administratie.
En het openwijken van andere, zware deuren op het inwendige van het voormalig
slot, het opgaande keienwegje naar den wijden, bekeiden binnenhof met daar en
ginds, onregelmatig, zijn tralievensters, zijn poorten.
Hardblauw was hier de lucht aan de grijze, bijna wit-blakerende muren, en in de
bare zon, heet binnen deze het licht weerkaatsende beslotenheid, waren, op een
rij, zes gevangenen bezig, de blanke steenen-vlakte aan te bezemen. Zij staakten
aanstonds het overbodig werk, stonden in 't gelid naast hun bezems en hadden een
vagen groet. Achter de tralies der benedenvensters loerden de leege oogen van
wie daar, in de twee groote zalen, bij de ramen hingen niets te doen.
Toen na het bezoek aan de infirmerie dokter Lapi en de bewaker opnieuw het
binnenplein overkwamen, bewogen, enkele meters verder dan waar zij
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een kwartier geleden stonden, de zes gevangenen hun ijdele bezems, die geen stof
hadden op te jagen....
‘Luie zebra's! maak voort, hè?’ grauwde de bewaker, zijn gewoonlijke toespeling
makend op de koffiebruin-en-grijs-gestreepte gevangenispakken, die den kerels om
de leden flodderden.
De dokter meesmuilde. Hij was heelemaal niet zoo kwaad voor zijn volkje, deze
Gaetano; deed maar alsof.... omdat zóó nu eenmaal de toon was: rauw, en beter
wreed dan te toegeeflijk. Tegenover dat donderbeest boven, den giftigen Casimiro,
wou Gaetano geen doetje schijnen.... En toch deed een goed woord vaak zooveel
méér dan al dat lafhartige gevloek.
Haastig stevende de dokter door. 't Ergerde hem, dat hij alweer in de strafcellen
noodig bleek. De meeste bewakers hadden den tact niet, om hun mannetjes mak
te houden. Dadelijk, als een persoonlijk pleziertje: rapport; hoewel ze heel goed
wisten, dat de directeur om de haverklap met eenzame opsluiting strafte.
Even zwenkten zij nog terzijde, naar de vrouwen-afdeeling. Ver in het
gang-verschiet zagen zij aanstonds de dikke cipiersche verschijnen en haar rake
armbevelen geven naar het troepje binnen....
Dokter Lapi betrad de lange, smalle zaal. In de diepte was een raam, dat achter
zijn houten bak niet al te veel licht doorliet. Bij de deur begon de reeks der
slaapplaatsen, en voor de eerste vijf dier opgeslagen britsen waren, onberispelijk
in postuur, vijf vrouwen opgesteld, de pink op de naad van de rok. De dikke Alfonsa
zelve stond bij de deur te buigen, of zij de eer van een circus-nummer in ontvangst
nam.
‘En geen nieuwe klachten?’ informeerde de dokter, en keek naar een onooglijk
verschrompeld wijf in 'r vaal-grijze plunje. Doch voor die nog antwoorden kon, had
de dikke Alfonsa het reeds gedaan: ‘Alles best hier, dokter! .... alles in orde!’
Het oude mensch keek voor zich; haar verbeten, kwaadwillig gezicht stond niet,
of ze met het antwoord tevreden was. De dokter scheen het wel.
‘Mooi zoo....’ zei hij. ‘En dus ook geen geschreeuw verder, 's nachts.... begrepen?’
Even keek hij nog de rij der vijf boosdoensters langs: het oude dierage, dat brand
had gesticht bij haar schoonzoon; de twee kippen-dieveggen, jonge meiden, kinderen
bijna nog, in 'r zondagsche spullen leek het wel - de vrouwen-afdeeling droeg geen
gevangenis-goed - en met nieuwsgieriglachende gezichten, of ze voor een pretje
uit waren; en een ander oud wijf, dat bij het vervoer van minderjarigen naar een
bordeel in Genua was betrokken geweest, en dat hij ook al een paar maal had
moeten behandelen.
‘En die pokdalige uit Spezia?’ vroeg de dokter.
‘Doorgezonden naar San Giminiano, nul op 't rekest bij 'r hooger beroep....’, zei
met voldoening de cipiersche. Dan, bij wijze van grap: ‘Maar
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vijf blijft nu eenmaal mijn rantsoen. Nauwelijks is er een verdwenen, of een andere
heeft weer wat uitgehaald.... Vijf schijnen er te moeten wezen...’
Dokter Lapi wou niet vragen, wie deze nieuwe vijfde was; maar verwonderd
bestaarde hij nogmaals dat kordaat en open gezicht boven de rijzige gestalte in 'r
nette, pintere kleeren.
- Zeker geen engeltjes-maakster, zooals haar voorgangster, dacht hij alleen. Hij
had nog een laatsten rondblik, gereed om te vertrekken.
De dikke Alfonsa gebaarde, of ze een dirigeerstok hanteerde, en de vijf vrouwen
voor haar vijf britsen herstelden het verzakt parade-postuur. Bij de onbekende vijfde
was het een monumentale houding van groote waardigheid; de eene kippen-dievegge
streek tersluiks haar opzichtige strikken recht, de andere zuchtte; het oude wijf van
het bordeel teemde redeloos een: ‘God zal het je vergelden!’
Buiten de deur schoot Gaetano in een lach. De dokter haastte zich weg.
Zoodra hun door een tweeden bewaker het ingewikkelde stel gangen was
ontsloten, waarop de dubbele deuren der strafcellen uitkwamen en Gaetano was
heengegaan, kwam er nog een derde uniform-pet te voorschijn. Dat was Casimiro.
Hij ging de sleutels halen.
‘En wie is hier de patient?’ vroeg de dokter kortaf aan den portier.
‘Paolien.... uit Lungomare.’
‘Ah zoo? ....’ verwonderde zich de ander. ‘Paolin....!’
Iedereen in het land van Massa en Carrara kende Paolin; Paolin, de beruchte
strooper van de streek, een visscher en een strandvonder, voor geen storm bevreesd,
- een legende bijna.
‘Wat heeft hij uitgehaald?’
‘Nou, de minnaar van zijn vrouw.... een paar kogeltjes, he? Maar misgeschoten.’
‘Ja, dàt weet ik,’ zei ongeduldig de dokter; ‘ik bedoel, waarom zit hij in de strafcel?’
‘Lastig geweest in de mis.... eigenlijk een ding van niks,’ vergoelijkte de portier;
‘maar de Directeur mag hem niet, om z'n malle verhalen. 't Is al de derde keer, dat
hij hier logeert.... eerst een paar nachten, nou is 't een week. Vannacht had hij wis
en zeker de koorts.... een opwinding! .... en met je permissie....’
‘Die kerels kunnen alle ziekte's krijgen, die het ze belieft te hebben,’ smaalde
Casimiro, die met zijn sleutelbos aankwam; ‘aanstellerij! .... hij is nou als een lam....
en de dokter heeft hij net zooveel noodig! ....’
‘Maak u geen zorg’ kwam hij nog bazig-beschermend achteraan, terwijl hij, de
eerste deur al opengesloten, aan het slot van de tweede wrikte, ‘natuurlijk ga ik met
u mee.’
Dokter Lapi lichtte het luikje in die tweede deur op, keek door het tralievierkant
een oogenblik onderzoekend de schemerige ruimte binnen.
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‘Dank je,’ zei hij dan; ‘ik kan 't hier alleen wel af.’
Hij ging de cel binnen, trok tot op een handbreedte de deur achter zich dicht.
De man, een midden-dertiger misschien, zat ineengedoken op de lage schabel,
die voor zijn houten brits stond. Er was geen ander voorwerp binnen het enkele
vierkante meters groote hok, met zijn reep vuil tralievenster tegen het verwulf. Van
uit die grauwte keken in een brandende afwachting de groote bruine oogen den
bezoeker tegemoet.
‘Zoo, Paolin....’ zei de dokter fideel, ‘ze zeien, dat je me noodig hadt.... biecht
eens op, man!’ En alsof hij heelemaal geen haast had, zoo rustig zette hij zich neer
op een hoek van de brits.
Paolin keek hem vorschend aan; hij had een onzeker lachje. Misschien had hij
wel, met het oog op dit doktersbezoek, in zijn lange, eenzame uren een soort
aanspraak geprepareerd, maar die hem nu in den steek liet.
‘Och....’ zei hij alleen, ‘die vervloekte kost hier.... en dan tegen den avond....’
‘Dat begrijp ik,’ kwam de dokter bijna hartelijk, ‘een konijnebout en een kwart liter
wijn zouën je beter aanstaan....’
En als het gezicht tegenover hem wat opklaarde:
‘Ouwe zondaar! heb ik je daar nou eindelijk tusschen mijn klauwen! Hoe vaak
heb je niet op mijn land liggen donderjagen! .... vaker dan me lief was! En als de
boer je maar niet betrappen kon, heb ik zelf ook wel op je geloerd....’
‘En me nooit te pakken gekregen, hé?’ kwam de ander plotseling los. Zijn donkere
oogen tintelden vanonder de ruige, zwarte brauwen, zoo ongetemd, of hij nog over
's dokters terreinen zijn slag liep te slaan, inplaats van hier op zijn nagels te zitten
bijten in een kot, waar nauwelijks te ademen viel. Zijn forsche bovenlijf rechtte zich,
en in het openvallend, grauwe hemd - zijn mooie, gestreepte spullen waren hem
uitgetrokken - kwam zijn gebronsde borst bloot; zijn lach trok wijd om de twee rijen
gave tanden. Wat een prachtkerel! Alleen zijn gezicht had een gevangeniskleur.
‘Heel wat hazen,’ zei de dokter met een wijsgeerige gelatenheid, ‘die misschien
voor mijn maag bestemd waren geweest, zijn in de jouwe verdwenen, en heel wat
vrachtjes hout, die bij mij hadden moeten branden, hebben jou schoorsteen laten
rooken! Als ik je had kunnen betrappen, zou ik je hebben aangegeven. Maar daarom
even goeie vrinden, hoor. - Wat was dat dan, met die koorts vannacht?’
Goedvertrouwend kwam de breede, harige pols zich leggen tusschen de
toegestoken vingers en duim.
- Kom, koorts.... dacht de dokter, dat liep wel los.... 't gewone liedje .... excitatie
van 't zich opgesloten weten.... Met aandacht beschouwde hij die hand, uitgespreid
vlak onder zijn oogen. Hij had in de zeven jaar,
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dat hij de gevangenis-practijk waarnam, heel wat handen te bestudeeren gekregen:
verraderlijke handen, gedegenereerde handen, moordenaarshanden.... Dit was een
ruwe knuist, maar van een franke, royale ruwheid. Dit was geen misdadigershand.
‘'k Begrijp best, dat iemand zijn plezier kan vinden in strooptochten en avonturen,’
zei hij op den man af. ‘Maar ik begrijp niet, dat je je tot een werkelijk misdrijf hebt
laten gaan. Dat is me van je tegengevallen, Paolin.’
Paolin zweeg. Dan, met een nog grooter wijsgeerige gelatenheid dan die van den
dokter daareven, zei hij:
‘Wat ik vaak heb gedacht.... Ze hebben me hier achter slot en grendel gezet,
omdat ik zoo stom ben geweest om mis te schieten.... want de andere keeren, toen
het goed raak was, god-in-den-hemel! wat een mooi weer! .... geen wolkje aan de
lucht!’
En als de dokter vragend-verwonderd keek: ‘ja, u praat nou van dat misdrijf....
net of 't er één is geweest.... maar ik heb er zoovéél achter den rug.... een heele
rits! .... eens drie in één week.... drie!’
De twee voorvingers en de duim van de harige knuist gingen in een uitdagend
gebaar omhoog tot vlak voor 's dokters gezicht.
‘Luister niet naar hem....’ waarschuwde Casimiro, die de celdeur weer
opengestooten had en tegen den post hing. ‘Met die kletsverhalen kan hij den
Directeur ook zoo kwaad maken....; op de zaal is 't allang verboden.’
De dokter zag, dat Paolin's gezicht en oogen saamtrokken, of hij niet van plan
was verder iets meer te zeggen. En daar het geval hem interesseerde, opperde hij:
‘Kom, Casimiro, schiet eens op, man....; wij kunnen het hier samen best af.’
De wachter maakte een gebaar van dat iedereen dan ook maar moest weten,
hoe gek of hij wou zijn, en slenterde de gang in. De dokter ging opnieuw de deur
aandrukken.
‘Vooruit, wat zijn dat dan voor verhalen, Paolin?’
‘D'r gaat niets van af,’ zette Paolin koppig door, ‘hoe of je telt of niet telt, ten slotte
waren 't er drie in één week.... een 's Maandagsavonds, een 's Woensdags en een
den Zondag erop....’
Dokter Lapi dacht een oogenblik, dat de ander aan het malen was geslagen.
Bezorgd bezag hij hem. Doch met zijn onderdrukte stem, die heet en toch vast op
zijn doel afging, was Paolin te vertellen begonnen.
‘De eerste, die zie ik nog precies voor me.... 'k Was alleen die keer.... Ik liep langs
een boschrand.... de maan zat nog achter de boomen.... niemand zag mij en ik zag
de heele streek af.... En met dat ik het bosch uitkom en het open pad wil nemen....
in den greppel.... daar zit iemand. Hij zat rechtop, met zijn rug tegen den
greppelwand, een geweer tusschen
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zijn beenen. In het halve maanlicht zag je duidelijk zijn schrille oogen.... je zag het
wit blinken.... Hij keek me strak aan.... Ik dacht: één schot van hem, en ik ben er bij;
en één schot van mij, en alles is meteen verraden. Toen, zonder bedenken.... je
hadt geen tijd om je te bedenken.... gooi ik mijn geweer neer, en met m'n mes zoo
den greppel in.... en raak, vlak in 't hart.... met zoo'n kracht, dat ik het mes niet meer
terug kon trekken. Hij bleef rechtop zitten, bleef me strak aan kijken. Ik heb zijn
geweer gegrepen, en 't mijne, en toen het bosch weer in.... hollen, in angst voor die
oogen, die me nakeken, begrijp je? .... Maar na een vijftig meter dacht ik: 'k kan zoo
m'n kans niet laten verloopen. 't Tweede geweer heb ik achter een boom verstoken,
en ik ben weer teruggegaan.... den greppel langs.... Hij lag onderuit gezakt, opzij....
Z'n ééne oog zag je nog schriller dan eerst. 'k Heb later wel eens gedacht, dat hij
al dood moet geweest zijn, toen ik hem ontdekte.... Maar eigenlijk doet er dat niet
toe.... de mes-stoot was er niet minder raak om.... En de tweede.... nou, dat was
ook een echte...’
Fel zat hij onderuit te kijken; zijn oogen broeiden, of er nu werkelijk een kwade
koorts op komst was. Even werd het den dokter onrustig om het hart. Hij hield hem
serieus in 't oog. Hij hoorde Casimiro niet meer.... Waar zat die vent? ....
‘Zeg 's even, Paolin....’ wou hij beginnen.
Maar Paolin liet zich niet onderbreken, vertelde door als in een trance.
‘Nee, nee.... nou de tweede.... Op een morgen, dat het nog maar schemerde,
hadden een kameraad van me en ik een eend gestolen.... een mager beest.... Maar
als je honger hebt.... 't Was op een boerderijtje, dat we wisten, dat leeg stond. En
we hadden gemeend er eendegekwaak te hooren. We vonden het dier achter de
deur, in een krat. En wij 'r van door! Maar laat ik me nou omdraaien om dat ouwe
karkas van een huis er nog eens op aan te kijken.... aan een klein bovenraam, een
kop, die weer wegduikt.... Als de bliksem wij terug, het huis in.... Als we doorgeloopen
waren, hadden we een schot in den rug kunnen krijgen. 't Was net, of we in een val
waren geraakt. De eend was de nek al omgedraaid.... die kon ons niet meer verraden.
Ik maakte de kansen op. Zaten er verscheidene boven, dan moesten wij het allicht
afleggen; was het er één, dan zou de sterkste zijn, wie het meeste geduld had. Want
kwamen wij het eerst buiten, dan kon hij ongedeerd schieten, als hij een wapen
had; maar gaven wij het niet op, en kwam hij beneden, dan waren wij met ons tweeën
hèm de baas. Wij wachtten: vijf minuten, tien minuten. M'n kameraad wees, we
zouën probeeren ons door het achterhuis uit de voeten te maken. Daar zag ik geen
heil in. Geduld! Dat duurde nog vijf minuten, nog tien. 't Werd al volle dag. Opeens
hooren we de trap kraken. 't Was een trap, achter in het voorhuis, en die we eerst
niet gezien hadden. Of hij dacht, dat we verdwenen waren? Misschien wou hij
vluchten en hulp halen. Ik had plotseling de
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ingeving, dat hij alleen moest zijn. Wij stonden vrijwel in 't donker, achter de deur.
Een paar laarzen kwamen de trap af: een tree, nog een tree.... toen gluurde een
kop onderuit. 't Was de kop, die ik daar straks ook gezien had, aan 't raam.... Op 't
zelfde oogenblik krijgt hij ons in de gaten.... En hij beenen maken weer naar boven.
Toen heb ik mijn geweer gepakt, en als een kat ik 'm achterna.... Boven stond hij,
met z'n rug naar het raam, de oogen strak naar de trap-opening. 't Leek een
boerenpummel. 'k Kon alleen zijn groote, rooie gezicht zien. 'k Lag tegen de treden
op, m'n kop net aan den bovenrand.... En toen, met één schot.... hij stuikte zoo in
mekaar. M'n kameraad heeft zijn zakken doorzocht.... alleen een halfleeg pakje
sigaretten. Hij had zoo'n soort buks bij zich, maar geen patronen. Ik had er geen
plezier meer in. In de eend ook niet. Te mager. Die hebben we aan de officierskeuken
gebracht.’
‘Maar kerel! ....’ riep de dokter verlucht, ‘dat dacht ik al.... je discht oorlogsverhalen
op!’
‘Natuurlijk,’ zei Paolin, ‘maar wat zou dat? Oorlogsverhalen of niet, 't Is allemaal
precies gebeurd, zooals ik het u vertel.... “De eene eend is de andere waard,” zei
onze kapitein, toen hij hoorde, dat wij er een Oostenrijker voor hadden
doodgeschoten; “jullie zijn brave jongens, hoor!”.... En nou de derde moord.... die
van Zondagavond....’
‘Nou, móórd....’ temperde de dokter.
‘Noem het dan een heldendaad.... zooals u wilt.... Hij was er schunnig genoeg
voor! Maar die vonden ze nu juist zoo mooi, dat ik veertien dagen naar huis mocht!’
Hij lachte schamper.
‘We lagen sinds een paar dagen in onze moddergeul, nog geen veertig meter
van de anderen af.... En dat was nou eenmaal zoo de gewoonte.... als er een van
ons, of van den overkant, naar buiten kroop.... voor zijn behoefte, begrijpt u.... dan
werd er niet geschoten.... dan dee je maar net, of je 't niet zag. Maar eens was er
een kerel, die daar misbruik van maakte.... die kroop veel verder dan noodig was....
ze zeien, dat hij spionneerde.... 't was net, of hij ons tergen wou, zoo lang als hij
werk had. Een van onze luitenants lag het eens op te nemen. Plotseling wordt hij
woedend. Hij steekt me z'n kijker toe: “zie je dat?” En dan zijn revolver: “jij hebt een
raak schot.... mik goed!” Ik moest lachen om de grol.... je geeft immers nergens
meer om! Ik schoot.... erg mijn best doen om te mikken deed ik niet eens.... en ik
schoot toch goed. Hij moet pardoes voorover zijn gevallen.... een uurlang, in de
maan, zagen wij de donkere hoop liggen.... zijn eigen dikke volle maan bovenop....
En onze kerels grinniken en moppen tappen! .... Toen schijnen ze hem te hebben
weg gedragen. De luitenant heeft me aangeschreven voor veertien dagen verlof.
Ik wou wel.... ik had mijn jongen niet meer ge-
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zien sinds hij tien maanden was.... En toen ik dan eindelijk....’
‘Ja, dat weten we uit het proces,’ besloot de dokter; hij moest nu verder. Dan
bezon hij zich ook. Hij wou wel eens weten, hoe Paolin zelf, achterna, zijn zaak zou
voordragen.
En met een jacht, of er alles voor hem van afhing, was Paolin alweer een
eindweegs het nieuwe verhaal in, dat door de uitvoerige verslagen der couranten
in het land van Massa en Carrara algemeen bekend was: hoe hij in Genua allerlei
voorraad had ingeslagen, om een feestelijke thuiskomst te hebben; hoe hij aan 't
station van Massa dien nijdas van een Carlo had gezien, dien ze Carlo Dolci
noemden.... de dokter wist wel, die de tweede maand van den oorlog al met zijn
gehavende ledematen was naar huis gestuurd.... Of die jaloersch was geweest,
een ander heelshuids te zien terugkomen? .... Dadelijk was die aan het hoonen
gegaan.... veertien dagen verlof? hoeveel hij er dáár wel voor had moeten om zeep
helpen.... of toetakelen, zooals hij was toegetakeld.... maar of zijn vrouw 'm met
plezier zou zien komen? .... 'r neef, die met het schele oog, die hield haar van den
morgen tot den avond gezelschap.... en waar hij van den avond tot den morgen
uithing, wist niemand....
Toen was hij, Paolin, begonnen rood te zien, als zoo vaak aan het front...; die
schele gluiperd had hem altijd al dwars gezeten. Opeens was hem 't plezier van
thuis te komen vergaan. Hij was opgestapt. Maar halfweg.... was hij in de herberg
van Het Zwijn blijven hangen.... Hij had ze uitgehoord.... Ze hadden gezichten
getrokken om je een ongeluk te laten begaan.... Nou ja, die schele, die kwam wel
bij zijn vrouw.... maar als je ook een neef was, en bij de meisjes altijd bot ving....
Hoe meer ze vergoelijkten, hoe meer hij rood had gezien. Ze leken ook allemaal
meer te weten, dan ze zeien....
In den avond was hij pas opgestapt, en thuis had hij alleen 'r oude moeder
gevonden. Aan haar gezicht had hij dadelijk gezien, dat zijn komst geen nieuws
meer voor 'r was. - Ja, Elvira had naar Spezia moeten gaan, naar een tante.... En
't kind? .... 't Kind was natuurlijk met 'r mee. Wanneer ze terugkwam? Het oude
mensch had de schouders opgetrokken. Wanneer ze vertrokken waren? Dien
morgen. 't Adres? Dat kende ze niet uit 'r hoofd... Hij had het pak gekocht goed in
een hoek gesmeten, was op het zoldertje zijn revolver gaan halen en was de deur
uitgeloopen. Hij had in 't bosch geslapen; of niet geslapen.... Den volgenden morgen
was hij naar Spezia gegaan. Hij had Spezia doorzocht; hij had de tante ontdekt,
maar geen Elvira.... Hij was weer teruggereisd; maar toen ze aan het stationnetje
van Carrara stil stonden, had hij buiten het hek de schele zien langs gaan. En hij
uitgestapt, den ander achterna, die den binnenweg naar Massa insloeg.... Al gauw
waren ze aan het zeesparren-bosch gekomen; de schele hield den rijweg, hij had
verstoken aan den boschrand geloopen - net als
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bij die nachtelijke verkenning. Tot driemaal toe had de kerel omgekeken: z'n kwaje
geweten! Die slappe, slungelige gang ergerde en tergde hem. Op een gegeven
moment had hij hem aan den kant van den weg zien gaan, om zijn behoefte te doen.
Toen was de kolder hem in den kop geschoten; hij had gedacht aan dien
Oostenrijker, voor wien de luitenant hem een kogel had gecommandeerd.... dat had
dan een spion mogen wezen, dit was een verrader.... En hij had gemikt, en terdege.
Maar zijn hand beefde. Het eerste schot ging tusschen de beenen door, het volgende
schampte af op den boom. Er zaten maar twee kogels op z'n revolver.... De schele
was het bosch ingevlucht. Hij was als een gek den grooten weg teruggeloopen, had
niet eens gezien, dat er menschen vóór en achter hem waren, die zich uit de voeten
maakten. Een kwartier later was hij al opgepikt. En eerst in de gevangenis had hij
gehoord, dat zijn vrouw over drie maanden bevallen moest.
‘Maar het is voor het gerecht toch nooit tot klaarheid gekomen,’ zei de dokter, ‘dat
die neef het werkelijk met haar hield....’
‘En waar is het kind dan vandaan gekomen?’ vroeg Paolin heftig.
De dokter ging er niet op in. ‘Hij heeft trouwens 't heele proces niet meer beleefd,’
ontweek hij.
‘Gestorven aan den schrik!’ hoonde Paolin; ‘als 't nog geweest was om mij een
poets te bakken.... maar daar was de lafaard niet eens toe in staat.... Zenuwziekte!!
....’
Paolin zelf was prachtig op dat moment, zijn breede, gebronsde borst
vooruitgestoken, zijn breede, sterk-geteekende kop uitdagend in den nek. Een
grenzenlooze minachting voor den zwakkeling, die ‘stierf aan den schrik,’ lag er om
zijn trotschen mond.
‘En dus,’ besloot hij plotseling, ‘vier jaar gevangenis, toen ik misschoot, en veertien
dagen verlof, toen ik raakte....’
‘Wil je je brutale bek wel eens houden,’ bulderde plotseling Casimiro, wiens giftige
tronie om de celdeur stak, en tegen den dokter: ‘Moet je zooiets nou rapporteeren
of niet? .... Zijn vrouw is al wel zes maal aan de gevangenis geweest.... die huilt,
dat je ziel ervan smelt in je lijf.... Hij wil ze niet eens zien!’
De dokter zweeg. Casimiro, nijdig schouderschokkend, slofte de gang weer op.
Paolin's gezicht bleef een masker van hoon.
Maar als dan ook de dokter scheen te willen heengaan, greep met een
hartstochtelijken drang de gevangene plotseling zijn hand vast.
‘Nog even, dokter.... Nog even.... Op de vrouwenzaal, daar zit die blonde uit
Marina di Massa, met die groote, blauwe oogen....’
‘Ja, die knappe meid,’ vergat zich de dokter. ‘Wat die wel uitgehaald mag hebben?’
‘St! Dat wou ik juist aan u vragen,’ drong Paolin, en met een fellen glimp keek hij
naar de kierende celdeur, waarachter Casimiro's verbeten
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frettenprofiel nog altijd zichtbaar was. ‘Ze willen het me hier niet zeggen. Ik dacht,
dat u het misschien wist....’
In een hevige begeerte blaakte zijn gezicht den ander tegemoet.
- Wat een mooie kop! dacht die. - Wat een pracht van een kop! En dat was nu de
beruchtste strooper van heel Massa-Carrara, waar iedereen een schrik voor had,
en die wegens poging tot doodslag veroordeeld was....
Doch als Paolin nog altijd met dien heeten trek hem als naar zich toezoog en
indringend fluisterde: ‘Vraag het voor me... vraagt U het voor me....’ toen dacht hij
opeens: Halt! zoover kon hij niet buiten zijn boekje gaan.... met den eenen gevangene
praten over de andere.... Wat bruusk trok hij zijn hand terug.
‘Die onlekkerheid, Paolin, die komt over een paar dagen wel terecht, als je op de
zaal weer wat meer beweging kunt nemen.... Maar ik zal je wat geven, voor 's
avonds.... En houd je nou maar kalm.... Je ziet me nog wel....’
Haastig ging hij heen. Hij zag niet meer om. Hij zag maar nooit meer om, als hij
een cel uitging. De oogen, die hem dan nakeken, bleven hem anders den ganschen
dag bij.
Toen Casimiro de beide deuren weer deugdelijk in hun slot had gewrikt, kwam
hij haastig den dokter achterna.
‘Brutale kerel....’ hijgde hij, ‘te beginnen over dat mensch, dat de heele boel hier
in opstand brengt. Er zit nog een ander voor 'r op water en brood.... twee cellen
verder.’
‘Addio!’ zei de dokter. Hij was wel benieuwd, maar hij mocht dien Casimiro niet.
Hij zou beneden wel aan Gaetano vragen, wat er gebeurd was. Maar Gaetano wist
het niet precies, en haalde er een van de wachters bij, die 's Zondags in de mis was
geweest.
‘O!’ vertelde die.... ‘een comedie! Mijn zaal was al present en zat netjes in de
banken, toen Alfonsa kwam binnenstevenen, haar vijf ooilammen achter zich aan,
en Casimiro, die de stoet sloot. De nieuweling liep de laatste, en 't schijnt, dat
Casimiro haar in den rug heeft gepord. Toen is ze kwaad geworden en heeft “Blijf
van me af,” geroepen. “Stilte,” commandeerde de brigadier; maar twee kerels waren
opgesprongen, Paolin en nog een ander uit Lungomare, die voor valsche getuigenis
zit. Paolin vooral was nieuwsgierig als een jongen, die nog niet droog achter zijn
ooren is. “Zitten!” commandeerde de brigadier weer. Toen heeft Paolin zachtjes
gefloten, en die lange uit Marina di Massa heeft omgekeken. En hadt u dien brigadier
moeten hooren vloeken. In de kerk! Maar de vijf waren in 'r hokje op zij van 't altaar
verdwenen, en Alfonsa zat er voor als een kloek voor 'r kuikens. Ze had zulke
dreigende oogen, dat de brigadier best had kunnen inrukken. Maar toen ik, na afloop
van de mis, met mijn kudde wou wegtrekken, kon ik Paolin op een bepaald punt
niet vooruit krijgen.... 't was daar,
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waar hij, langs het altaar heen, die verleidelijke druif in 't oog kreeg.... en de Valsche
Getuigenis leverde me precies hetzelfde. Toen gingen die twee nog bijna aan 't
ruziemaken.... Nou, en toen is er rapport van gekomen....’
‘Waarom moeten ze die kerels ook tempteeren met een knap wijf,’ zei de dokter,
‘de arme drommels, ze hebben het soms al kwaad genoeg met zichzelf....’ Hij wou
nog vragen, wat dat knappe wijf eigenlijk had uitgehaald, maar de wachter was
verontwaardigd ingevallen:
‘Wat zou u dan willen? .... dat ze nog een mis apart voor 't vrouwvolk lieten lezen?
.... of 't al niet mooi genoeg is, dat Onze-Lieve-Heer, elke week weer aan, voor dat
boeventuig op het altaar moet komen....!’
Hij draaide verontwaardigd zijn knevels op, en liet den dokter verder trekken.

Tweede hoofdstuk
Met een kwaadwillig gezicht kwam Casimiro dien Zaterdagmorgen Paolin's cel
binnen.
‘De directeur heeft je een dag kwijtgescholden,’ beet hij hem toe, en alsof hij met
een stuk vee te doen had: ‘hìer, voor den donder!’
Paolin voelde een haat in zich opzieden; hij had den aterling een oplawaai kunnen
geven, die hem slecht bekomen zou zijn; maar hij beheerschte zich, begeerig naar
verandering. Zijn harige knuisten, geladen van vernietigende kracht, stak hij, uiterlijk
tam, den bedwinger toe. Casimiro klonk hem de handboeien om, en deed met een
duw hem voor zich uitgaan.
Als een ingetoomd-stappende stier, wien een rook van toorn uit de gespalkte
neusgaten stoomt, zoo stapte Paolin de gangen door, de trappen af. ‘Tenminste uit
dat kot weg,’ smaalde het in hem, ‘tenminste beneden, een kooi waar je lóópen
kunt.’
En toen hij daarop de zaal betrad, was die nauwkeurig zooals hij zich in zijn
alleenige uren aldoor had voorgesteld: de lange, holle ruimte met de hooge, zwaar
getraliede vensters open op de binnenkoer, en, aan den grauwen achterwand
verloren, de zeven kleine slaapplaatsen.
Er doolde door die zaal een rul licht, dat alles leeg scheen te maken, een
bedwelmende verveling, een reuk van bederf.
Bij het eene raam hingen de Valsche Getuigenis met zijn barstend rooden kop
en uitpuilende oogen, en de korte, dikkige schoenmaker in een fluistergesprek
verdiept, toen Casimiro en Paolin binnenkwamen. Het oude, miezerige makelaartje,
dat met wissels had geknoeid, hing bij het andere raam te prevelen in zichzelf.
Pacifico, de inbreker, als in een mallen sprong verstijfd, stond ergens midden in het
vertrek, omdat hij blijkbaar zijn eindelooze knikkeren plotseling had stopgezet, toen
hij een sleutel in het slot hoorde; - 't was een verboden spel.
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't Leek alles zoo te moeten zijn; maar de voorlaatste krib, waar de kerel had geslapen,
die voor straatroof moest terechtstaan, scheen vacant; en in den hoek der zaal zag
Paolin een onbekende bovenop zijn bed liggen, languit, met zijn gezicht naar de
zoldering.
Hijzelf zette zich op zijn leger. Van dichterbij nu snoof hij de viezige lucht. Een
pest, dat zijn brits zoo dicht bij den bak stond. Toch ondervond hij een soort
bevrediging, iets of hij thuiskwam.
Zijn dagenlange tochten over de naakte bergen of het verlaten strand, zijn slapen
in de harsgeurige zeepijnbosschen, zijn zwemmen in de lauwe zomernachtzee, dat
alles was hem nooit eenzaam voorgekomen. Maar na het zes dagen en zes nachten
benard zitten in een hok, leek hem dit onguur gezelschap eer een vreemdsoortig
vertier. Hij vond het prettig, dat de schoenmaker, schichtig weg uit zijn gesprek,
hem een goedendag toe-knikte; de Valsche Getuigenis wuifde ook al met een slap
handje, doch dat verwaardigde hij zich niet op te merken.
Pacifico had omzichtig een knikker in zijn broekzak laten glijden en volgde met
een schuin oog den anderen, die onder een krib was gerold. Casimiro keek
onderzoekend rond, hij speurde vaag verbodenheden, doch zag niets, en verliet
gebeten de zaal.
Aanstonds glipte de inbreker onder de krib en mikte vandaar zijn knikkers den
vloer weer langs: ‘Zeg, Paolin, ze loopen als hazen!’
Pacifico had zich die knikkers gemaakt van geweekt, gekneed en herkneed
broodkruim, een eindeloos geduldwerk, dat een geheim is van vele gevangenissen.
Anderen maakten er zich bloemen van, of damschijven; de schoenmaker had een
zwart-en-wit miniatuurschoentje geknutseld, dat hij als een kostbaarheid in zijn
achterzak verborg. Een van die knikkers had Pacifico bruin gekleurd met restjes
koffie van het makelaartje, den anderen roze met rood vloerkrabsel. Een uurlang
kon hij soms als een verdwaasde er achteraan draven, en zijn geluidlooze sprongen
op de linnen gevangenis-sloffen en het geslobber van zijn te wijde, overdwars
gestreepte gevangenispak deden hem lijken op een mislukten clown. Vaak vergat
hij zich, schreeuwde raak! raak! telkens als de knikkers in een bescheiden tikje
elkaar ontmoetten. Tweemaal had Casimiro hem betrapt en ze hem afgenomen;
tweemaal had hij ze opnieuw gemaakt. - Hij moest zich lenig houden voor een
volgend karwei, als hij over een jaar vrijkwam, placht hij te zeggen. 't Was een lange
vent met een slap-bleek, baardeloos gezicht en fletse blauwe oogen, doch die met
plotselinge schichten gevaarlijk konden opflikkeren. Voor Paolin legde hij een
aanhalige vriendschap aan den dag, alhoewel de man van bosch en zee zich weinig
met hem bemoeide en op zijn indringerige toenaderingen nooit inging.
Ook nu staakte hij al gauw zijn onnoozele spelletje, kwam wat verlegen
bijgeslenterd en posteerde zich op den hoek van het bed.
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‘Die met het rooie haar,’ vertelde hij, ‘is voor drie dagen naar boven verhuisd; hij
had den grond naast den bak bevuild, de lomperd.... zoo'n schooier heeft geen
manieren!’
Paolin gromde beämend. Den grond naast den bak bevuilen, als een kat, die niet
zindelijk is, dat dee je niet.
Aangemoedigd door die instemming, schoof Pacifico een eindje naderbij.
‘De schoenmaker koopt 's morgens weer melk.... en hij heeft een kaars... Vannacht
heeft hij een gat in zijn laken gebrand.... Als daar geen “letter D” op zit....’
Paolin gebaarde, dat het hem niet schelen kon. De pan eten, die het makelaartje
iederen dag gestuurd kreeg, en het pannetje van den Valschen Getuige, dáár
watertandde hij soms naar. Maar melk, en een kaars....
‘Als ze dát ongeluk eens den mond konden grendelen,’ begon Pacifico weer, met
een driftigen hoofdknik naar het mompelende makelaartje. ‘'t Is nu al van de vroegte
af, dat hij daar staat te dreinen. Wat die niet door zijn zoren kop haalt!’
Paolin gromde opnieuw toestemmend. Heel de zaal was gebeten op het
makelaartje; ze waren jaloersch op het lekker eten, dat zijn vrouw hem dagelijks
zond; op de pen en inkt, die hij alleen had, en op zijn twee boeken per week uit de
gevangenisbibliotheek, alhoewel de stakkerd zelden schreef en nooit las; terwijl
zijzelf, als ze hadden willen lezen of schrijven, evengoed boeken of pen en inkt
hadden kunnen vragen; - en ze werden tureluursch, als hij hun met zijn verhalen
aan boord kwam, waar ze geen woord van begrepen. Dat ging over tarra en disconto
en endossementen.... Eén voor één, als het gemaal in zijn hoofd hem te zwart werd,
klampte hij ze aan; de Valsche Getuigenis luisterde soms toe, òf hij misschien iets
snappen kon; anderen gaven hem een snauw; Casimiro en Gaetano lachten hem
uit. Dan droop hij maar weer af en ging opnieuw aan zijn raam staan prevelen bij
zichzelf.
Paolin, in zijn gesloten kracht, begreep niet, hoe iemand zich zoo miserabel
gedragen kon. Het ergerde hem.
En als Pacifico nog doorging met schimpen op het mannetje, verveelde hem dàt
al evenzoo. Bruusk vroeg hij:
‘En die nieuweling daar, in den hoek?’
Doch over dien scheen Pacifico niet te spreken. Zijn gezicht werd ondoorgrondelijk,
en in zijn fletse oogen flitste een valsche glimp. Hij zweeg.
Voorzichtig schoof hij het laatste eindje bedrand op, dat hem nog scheidde van
Paolin, en kwam vlak naast hem gedrongen. In zijn holle hand toonde hij de knikkers.
Het waren er drie. Een, 'n zwarte, had hij er nog bijgemaakt in de week, die Paolin
was weggeweest. En terwijl zijn oogen zonderling aanblonken, had zijn gezicht een
uitnoodigende mimiek en fluisterde hij: ‘samen een spelletje?’
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‘Hoepel op,’ grauwde Paolin, terwijl hij humeurig uitweek. Hij zou daar achter een
paar knikkers gaan aanhollen.... of achter een schunnigen inbreker... Nogal net iets
voor hem! - Rustig rekte hij zijn gespierde armen, en zijn gebronsde, zwart-bekroesde
borst bolde in het opensplijtend hemd.
Pacifico keek ernaar, belust en vol naijver. - Wat een kracht! Als hij ze gehad had,
die spieren, dan zou'en de agenten hem niet zoo gauw de baas zijn geweest! ....
Maar als Paolin afwerend en onverschillig bleef zitten kijken, voelde hij zich uit het
veld geslagen en trok af.
Een minuut later was hij weer achter zijn knikkers aan het draven; en nu hij bij
Paolin toch nooit opschoot, loensden bij elken langsgang zijn dubbelzinnige blikken
naar het schoenlappertje met zijn bolle kindergezicht en zijn onnoozel vriendelijke
oogen. Schuw bleven die telkens gevangen in de schaamtelooze lonken van den
ander. Hij had het kostbare schoentje uit zijn achterzak gehaald en stond er
zenuwachtig en besluiteloos met den vinger over te aaien. De Valsche Getuigenis
liep op en neer door de zaal; hij kreunde en vloekte van de maagkramp, en tusschen
de vlagen door treiterde hij nog: ‘Kom, vooruit! wie vertelt er 'ns wat.... dat een
mensch nog eens lachen kan.... of Paolin.... zoo'n verhaal, waar hij rapport over
krijgt.... dan zijn we hem meteen weer kwijt....’
Pacifico, gemelijk plotseling, raapte zijn knikkers bijeen en slenterde naar het
raam, waar hij, het voorhoofd tegen de tralies, stond uit te staren op de doode
binnenplaats. De makelaar balde de vuist aan zijn voorhoofd, of hij zijn jagende
gedachten niet meer bij kon houden, en zijn prevelen werd een rad gepraat, waarvan
niemand iets verstond. De man op het bed in den hoek zat star overeind, en zijn
groote, grauwe hand teekende in de lucht een soort plattegrond, waarnaar de
saamgenepen oogen ingespannen staarden.
Een geest van verdwazing hing er door die holle ruimte, achter de zware, zwarte
tralie-gordijnen; een geest van verwording en verderf, van ondergang-in-ledigheid.
En daartusschen, rustig op zijn bed, zat Paolin, ruig en stoer, een gaaf
natuurverschijnsel tegenover al die wrakken.
Een huilerige stem was naast hem. Het makelaartje had zijn raam verlaten, kwam
angstvallig geschoven op de plek, waar daareven Pacifico zat.
‘Als er dan toch renvooien waren, waarvan je de paraaf niet kon ontcijferen...’
Paolin had een gebaar alsof hij een lastige mug verjoeg.
‘Hoepel op, asjeblieft! ....’ grauwde hij, nog barscher dan hij daareven tegen
Pacifico was uitgevaren.
Het makelaartje sprongen de tranen in de oogen.
‘I k heb je daarstraks ook goedendag gezegd.... maar van mij heb je 't niet willen
zien,’ verweet hij zielig.
Paolin trok de schouders op; een wreede minachting groefde zich om
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zijn sterken mond. - Kon je ook nogal weten, dat hij goedendag wou zeggen, zoo'n
malend scharminkel!
En meteen, vóór nog het eten der anderen er was, kwam Gaetano binnen, met
achter zich aan den keukenslungel - een gevangene ook - die de twee
etenspannetjes droeg, welke iederen dag op dit uur verschenen; het grootste,
blauwe, voor den makelaar; het kleinste, bruine, voor den Valschen Getuige.
Het makelaartje liet haastig Paolin in den steek, schoot op de twee
binnenkomenden af; hij vergat de tranen, die nog in zijn ooghoeken glommen; zijn
stompneus snoof omhoog; de kleine, altijd rustelooze oogen hadden plotseling een
vast doel; zijn mond smakte van verlangen. Eten, dat was het eenige, wat hem voor
een oogenblik soulaas en verstrooiïng kon geven. Met zijn kostbare pannetje, als
met een buit, zette hij zich op zijn bed, en aanstonds begon het monsteren van den
inhoud, het proeven. Een zucht van verluchting ontsnapte hem. Hij at. Zijn hersens
zwegen. Hij leefde in zijn verhemelte, in zijn tong; zijn lippen, slap en moe van 't
moeizaam geprevel, herwonnen hun kracht; zijn kaken maalden met wellust.
En een krib van hem af zat Paolin. De tanden opeengeklemd, keek die recht voor
zich uit. Maar de braadlucht van 't vleesch dreef zijn gespalkte neusgaten binnen.
Een weeklang had hij geteerd op water en brood. Nu, als een hongerig wild, op een
schrale hei verloren, haalde hij den geur binnen van wat voedt en het leven redt.
Hij wou niet opzij kijken; hij wou niet weten van wat en hoeveel; maar zijn diepste
instinct begeerde, begeerde.... Als een knauw in zijn maag voelde hij elke reis van
den vollen lepel omhoog, van den geledigden lepel weer neer in den overvloed. Als
hij het krassen van dien lepel op den blootgekomen panbodem hoorde, ontsnapte
hem een verwensching.
Ook de Valsche Getuigenis was zoo gauw hij kon naar het raam geloopen, de
vratige oogen puilend, of ze zoo uit zijn barstend rooden kop in het pannetje zouden
springen. Vlak onder den neus van het hunkerende schoenlappertje schrokte hij bij
groote happen de lange slierten roodbesmeurde macaroni naar binnen. Met verbeten
vloeken at hij. De kost deugde niet voor zijn maagpijn. Toch at hij. De onnoozele
oogen van den ander volgden verschrikt elke lading, die tusschen de brokkelige
lippen verdween.
Plotseling staakte de Valsche Getuigenis zijn gezwelg. Met een kwaden ruk stak
hij den hunkeraar zijn bijna leege pannetje toe. Een glimlach van hoop streek over
het bolle kindergezicht, een teleurstelling volgde. Humeurig schraapte hij de laatste
slierten bijeen. Maar ze smaakten toch lekker....
't Gezicht van Paolin trok nog zwarter in elkaar, nog onheilspellender staarden
zijn harde oogen voor zich heen.
- Drie van hen zessen aten dan een hap christelijk voer.... straks zou
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hij voor zijn nap gevangenis-soep zitten, magere soep met groente, die nooit gaar
was.... Dit uur van den dag bleef telkens het zwaarst te verduren van Paolin's
gevangenschap. Niet dat hij een gulzigaard was, of een lekkerbek; maar eten, dat
was zoo de fleur van zijn vrijheid geweest. De verschalkte patrijs, waarvan hij de
boutjes braadde op een rijzenvuur in een boschhol; de haas, dien hij verkwanselde
om voor het geld een dollen maaltijd te verschranzen in een vrachtrijdersherberg,
waar het vrouwvolk de keuken beheerde, of er iederen dag een pastoor moest te
gast komen; de zoô fijne visch, die hij ving met levensgevaar, een stormnacht ver
op zee; of, toen hij, in 't begin van zijn trouwen, wel eens een weeklang braaf in de
marmergroeven had gewerkt, het koppel kippen, dat hij grootscheeps van de markt
mee naar huis bracht - want ‘stelen’ deed hij nooit - en waarvan ze samen twee
dagen aten, hij, lui, in de reep schaduw tegen den warmen leem-muur, zij, God
beter 't! naast hem....
En toen, plotseling, de oorlogsjaren; het kale rantsoen, afgepast in zijn blikken
keteltje. En nu, de gevangenis-soep en de gevangenis-mik.... Misericordia!
Maar lang duurde die mistroostigheid ook al niet. Zijn boonennat met wat spinazie
en zijn homp brood verorberd, de etensgeuren, goede en kwade, vervlogen, dan
was hij er alweer overheen. Hij, die nooit iemand naar de oogen had gezien, zou
de slaaf van zijn maag wezen, of van zijn tong? En zeker niet, als hij daarmee háár
in 't gevlei kwam. Nee en nee.... al bracht ze ook nog zoo vaak eten boven, al bracht
ze drie portie's per dag, van die vrouw wou hij noch den aanblik, noch een aalmoes.
Hij krepeerde nog liever van honger! En met een diabolische voldoening dacht hij
aan de keeren, dat ook voor hem de keukenslungel zijn vrachtje aandroeg, het
gescherfde, gele pannetje, dat hij dien eenen avond van zijn thuiskomst nog aan
den muur had zien hangen, en dat hij terugstuurde, rechtsomkeert, zonder een
woord voor wie het bracht. Zij wachtte buiten, zeien ze, zij huilde. Mooi zoo, dan
had ze zout bij 'r eten.... En de gele pannetjes waren verdwenen, zooals ze kwamen.
Hij had niet eens willen zien, wat erin zat. Ze zou lang kunnen grienen, de bleekneus,
eer h i j vergat.... En een ander gezicht kwam hem voor den geest, een struisch en
frank vrouwengezicht, - een gezicht van een heel ander kaliber, een gezicht, waar
geen bedrog achter stak!
En hij dacht aan die eene maal, bij zijn eerste verlof van het front, dat hij dat
gezicht en dat kranige figuur gezien had, aan het strand van Marina di Massa, zonder
te weten, wie ze was; en aan die andere maal erna, dat hij haar vluchtig nog eens
zag, op den weg naar Carrara.... Hij werd vroolijk bij die herinnering; zijn stoere
leden, die zelfs een jaar gevangenis niet hadden kunnen vermurwen, schurkten en
spanden zich in het narrepak, dat hij, eenige mogelijkheid van vrijheidsgevoel, altijd
open droeg tot op het middel. Hij zong luidkeels: ‘Een vogel floot, de lucht zag
blauw....’ Dan riep hij
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naar de krib in den zaalhoek: ‘Hé, broer, laat je spraak eens hooren! We zijn hier
gezellige jongens onder elkaar! We moeten toch kennis maken? .... Ik heb den
minnaar van m'n vrouw uit den weg geholpen.... wat heb jij voor moois uitgehaald?’
Maar de kerel op het bed keek hem even met zijn genepen oogen hoovaardig
aan, staarde dan weer langs hem heen en vervolgde zijn eigen gedachten.
De schoenmaker, die na zijn eten al een paar maal de zaal was rondgeslenterd,
kwam juist bij Paolin langs. Hij hield zijn schuifelstappen wat in, fluisterde
kleintjes-gebeten:
‘Heb je 't gezien? .... bijna al zijn macaroni met lever heeft hij opgegeten .... hij
zou naar de ziekenzaal moeten.... maar hij wil niet.... hij wil het tot Zondag
uithouden....’
‘Waarom?’ viel Paolin uit, die een verdenking voelde opkomen.
De schoenlapper schrok. Hij lachte schichtig en ging haastig door. Voor niets ter
wereld wou hij, dat de Valsche Getuigenis zijn beklag zou hooren. Den ganschen
morgen had hij op die maagkramp gespeculeerd en gevlast op een extra overschot,
't geen hem zoo leelijk was tegengevallen.
Hij was weduwnaar, en zijn getrouwde kinderen, gebelgd over den smaad, dien
hij ze aandeed, stuurden hem niets; voor 't beetje geld, dat hij nog had, kocht hij
zich melk en wittebrood, maar goed warm eten kreeg hij zelden over de tong.
Niemand begreep, hoe dit kleinmoedig wezen, in een vlaag van drift, met zijn
schoenmakerspriem den leerjongen was te lijf gegaan. Zes maanden moest hij
zitten voor die bedreiging.
Weer kwam hij voorbijgeslifferd.
‘Hij wil niet, dat hem morgen de mis ontgaat,’ hitste hij nog geheimzinniger.
Een minuut later herhaalde zich de manoeuvre.
‘Hij heeft dien-van-de-desinfectie een vlinder in de hand gespeeld.... voor de
blonde....; morgen krijgt hij antwoord, zegt hij....’
Paolin stiet een verwensching uit.
‘St!’ waarschuwde ontsteld de schoenmaker. ‘Als je je stil houdt, zal ik nog meer
vertellen....’
De Valsche Getuigenis beende alweer kreunend de zaal rond; hij knerste van
kwaadaardigheid. Plotseling sprong de nieuweling op van zijn bed en tierde, dat dat
gejank nou eindelijk eens uit moest zijn.... Pacifico schoot toe en nam de partij van
den aangevallene; zijn oogen hadden een giftigen schijn. - God hier en daar, waar
bemoeide zoo'n onderkruiper zich mee? Hij vloekte boven het vloeken uit van de
twee anderen. Een paar wachters schoten toe op 't kabaal, bulderden over alles
heen.
‘Ze heet Rosa,’ fluisterde de schoenmaker, die andermaal langs Paolin
omdrentelde.
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‘En wat heeft ze gedaan?’ vroeg die heet naar den papzak heen.
‘Gedaan? Niet veel moois! Iemand met een koperen pan op zijn kop geslagen,
dat hij er dood bij neerviel.... 't Was een dronkaard, dat wel, en hij had zijn zwangere
vrouw een trap gegeven. Maar dat is nog geen reden.... De vrouw zelf heeft haar
aangegeven!’
Paolin moest een oogenblik al zijn denken inspannen om de beteekenis van 't
plotseling gehoorde goed te verwerken. - Een dronken smeerlap, die zijn zwangere
vrouw een trap gaf.... en die met een pan op zijn kop slaan.... nou! dat beviel hem!
‘Is ze getrouwd?’ vroeg hij nog feller.
Schuw keek de schoenmaker om naar den Valsche Getuige; maar die stond nog
naast Pacifico, met een laatste schimpwoord voor den nieuweling. De wachters
vertrokken.
‘'r Jongen is in den oorlog gesneuveld. Toen heeft ze niemand meer gewild.... Er
waren er anders genoeg achter haar heen....’
In Paolin's hoofd was het een lichtval over een lichtval. Een zoo woeste vreugde
kwam er over zijn trekken gevaren, dat hij er bijna angstwekkend van werd om te
zien. Hij sprong recht op zijn beenen, pakte den verbouwereerden schoenlapper
om het middel en tilde hem drie voet van den grond; dan sprong hij op Pacifico af:
‘Geef hier die knikkers.... i k speel vanmiddag!’ En tot ieders verbazing bleef hij
wel een kwartierlang rondhollen door de zaal, met sprongen en draaien zoo
uitgelaten, als de inbreker zelf er nooit te zien gaf.

(Wordt vervolgd)
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The Dickson girls
door A.J.D. van Oosten
Een twee drie vier vijf zes zeven
over den afgrond moet je zweven
over de planken moet je gaan
duizend oogen kijken je aan!
Vlinders! een twee drie vier vijf zes zeven,
jong en luchtig dans je door het leven,
wat wij denken doet geen pijn
dit theater is maar schijn.
Wij in donker kunnen je niet deren
slechts de schedels zie je van de heeren
in den krater van 't orkest
blind door 't voetlicht voor de rest.
Hier de jongens mogen je wel lijden,
maar hun brave, alledaagsche meiden
ergeren zich de oogen uit
aan je onbedekte huid!
't Zwart fluweel laat bei je wufte zijen
armen vrij, en licht-satijnen dijen,
pols en enkel slechts bezet
met een enkele bracelet.
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Donker glanst je strak-gevangen
shingled-hair in gladde zilveren spangen,
tartend naar ons heengericht
laait je vlammend heet gezicht.
Ah! wij zien in groot begeeren
uit de loges naar dit driest braveeren
van de valsche vormelijkheid
waar je blij uit bent bevrijd!
Dit is ongelogen leven!
hel en hemel tellen om het even!
girls! ik weet terzelfder tijd
dat gij toch mijn zusters zijt!
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De tweede keuze van Paris
door J. Slauerhoff
DE tijden waren ten einde. Ledig noch stilstaand kunnen zij zijn. Zij keerden tot den
oorsprong en droegen vergane tijdperken, geslachten, gebeurtenissen in hun
oeverloozen stroom wederom voort.
Woestijnen, zondvloeden, ijstijden en stormen van bloei wisselden af.
Een ras verdorde. Een ander ontlook. Enkele gebeurtenissen werden evenwel
anders geweven en ontward dan weleer door de oude schikgodinnen, wier geheugen
onder de eeuwige herhaling gesleten was.
Het geschiedde dat weer drie godinnen voor een herder verschenen, vreezend als
ging het om een doodsvonnis; zusterlijk en toch vol vijandschap voor elkaar. Geen
hunner droeg heugnis van de vorige maal, toch was alles hetzelfde, het bosch achter
het grasveld onder hun voeten, misschien had Paris den appel in de andere hand,
de steel naar beneden in zijn handpalm borend als hij vaster omknelde. Misschien
stond Hera wat dichter bij, Afrodite wat verder af. Dan traden zij op Paris toe, lieten
het kleed afglijden van de rukkende schouders en stonden, alleen den gouden
gordel behoudend, trots aan het licht bloot en aan de herderlijke blikken.
En elk sprak de vleiende belofte.
Afrodite van een vrouw schoon als zij.
Hera van de wereldmacht die vanzelve alle schoonen insloot.
Pallas van wijsheid, in zich zelf reeds almachtig, toereikend ook, de macht en
daarmee de schoonheid te veroveren.
Toen de woorden die de beloften hadden gedragen in het woudgeruisch waren
vervlogen wachtten zij geduldig, zeker van de zege van zichzelf, van de nederlaag
der mededingsters, zeker den rechter te hebben verlokt.
Pallas zag rustig voor zich uit. Hera's mond trok minachtend. Afrodite strekte haar
hand al voor zich uit.
Maar Paris haastte zich niet.
Hera helde even achterover om het licht verblindender langs haar borst te laten
glijden. Afrodite wiegelde zacht, greep als in plotselinge pijn naar haar linkerzijde,
herstelde zich en had een nog verleidelijker houding gevonden. Paris was reeds
gereed haar den appel toe te reiken.
Toen spleet de toekomst, die (evenals het brein der Parsen) niet meer zoo hecht
gesloten was als vroeger, achter de drie roerlooze gedaanten voor het beweeglijk
licht- en schaduwrijk en onpeilbaar woud, op de plek van het onheil, Paris zag neer
in een afgrond, op den bodem gebeurde iets verschrikkelijks waarmee hij verbonden
was geweest. Zijn lichaam deed in alle vezels
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pijn van een herinnering uitgerekt als de straal van een reeds lichtjarenverre ster
over dezen afgrond. Het was weer voorbij, de nacht was met een sprong nader
gekomen, achter Afrodite liep een streep avondrood als een litteeken in den
overigens klaren hemel. Nog stonden de godinnen blank voor het donker bosch
maar gespannen door het lange staan, onderdeelen van hun lichamen voelden zij
pijnlijk duidelijk. Maar zij wilden geen spanning verraden. Paris verbrak de
verwachting eindelijk.
‘Ga heen Afrodite en behoud de schoonste vrouw, gij alvast zult den appel niet
hebben.’ Afrodite ging, niet hoonlachend en zelfs niet heupwiegend heen. Maar zij
droeg zorg dat zij eenige boomen verder een anderen jongen herder omhelsde, zoo
dat Paris het zien en hooren moest. Maar het leidde hem niet af van zijn bezinnen,
hij omklemde vaster den appel die de twist in de wereld ging brengen en dacht:
waarom, waartusschen? Liefde en haat bestaan door elkaar. Goed en kwaad zijn
niet te onderscheiden. Wijsheid en schoonheid vloeien in elkaar over. Goddelijke
wijsheid. Aardsche schoonheid. Hij werd wrevelig op zichzelf en schudde de vage
abstractiën van zich af, hield den appel omhoog en riep Afrodite terug. Deze onttrok
zich dadelijk aan de met moeite opgewekte liefkoozingen van Adonis en kwam
haastig aanloopen, denkend dat zij nu toch nog den appel zou krijgen. De blikken
der beide anderen verduisterden. Afrodite, zoo trots heengegaan, kon haar herleefde
hoop op triomf niet verbergen. Zij bloosde en haar blos vloeide over haar schouders,
haar boezem. Zij vreesde zoo minder schoon te worden en sidderde; haar oogen
schoten vuur, haar beenen trilden als van een aangeschoten hert.
Paris hief aan met zijn uitspraak.
‘Den heelen appel kan ik geen uwer schenken, dan deed ik de beide anderen
onrecht en daar gij allen machtig zijt, zou hun wraak wereldschokkend zijn.’
Hij hield den appel op de vlakke hand en kliefde hem met zijn zwaard; twee helften
lagen in zijn palm. Voor Afrodite de eene en voor Pallas de andere helft. Beiden
strekten zich, zagen Hera minachtend, elkaar vijandig aan en trachtten elk voor zich
nog de zege te behalen. Afrodite streed met haar heele gestalte; Pallas met haar
oogen. Hera stond eerst roerloos en blikte niet, toen brak zij in een gebaar zoo vol
dreiging en smeeking tegelijk als een zomerlucht voor het onweer.
Paris fluisterde haar toe, door den twist der anderen: ‘Voor u heb ik het beste
bewaard.’ Maar dit troostte haar niet. Afrodite en Pallas wilden hun helft hebben.
Maar Paris liet ze weer wachten.
‘Uw geschenken aanvaard ik niet. Slechts een nacht van elk uwer.’
‘Dan van mij de eerste,’ riepen beiden.
Maar Paris sprak verder: ‘Bij beiden zal ik een kind verwekken. Bij Afrodite zal
het een dochter zijn. Bij Pallas een zoon. Ze zullen gescheiden worden grootgebracht.
Pallas' zoon in 't zinnelijk, weelderig woud. Afrodite's
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dochter op den heiligen Olympos. Als zij twintig jaren oud zijn, worden zij halverwege
in een wolk samengebracht. Zij zullen paren. Afrodite's dochter zal in het woud haar
tijd verbeiden en teruggaan naar den Olympos om te baren. Daarna zal zij het kind
opvoeden in het labyrinth. In dit kind zullen de grootste vijandige machten zijn
verzoend, de geest, de drift. Ik zal dan eindelijk zijn gerijpt tot mensch. Met het
godenkind zal ik een geslacht verwekken dat zich weinig zal vermenigvuldigen en
een wijde, vredige wereld bewonen zonder strijd, zonder steden, zonder bevolking.
Ieder kan zich zijn zalige jachtvelden op aarde zoeken. Zij zullen gelukkiger zijn dan
goden en dan menschen.’ Hij zweeg, bevend en uitgeput.
Pallas en Afrodite namen elk hun helft en gingen in het woud.
Toen kon Hera zich niet langer goedhouden. Zij weende vol wrok over den smaad,
de eenige te zijn die verloor. Paris dacht haar te troosten.
‘Gij zijt de eenige die wint. Voor hen één nacht, voor u mijn leven.’
Maar Hera versmaadde dezen prijs, dit jonge leven en verkoos vol spijt den ouden
almachtigen Zeus en werd de eerste der godinnen in macht, maar de laatste in
vreugd.
Paris zuchtte even toen zij heenging en wachtte in het woud op de anderen.
Afrodite kwam den volgenden nacht en gaf zich grootmoedig.
Pallas kwam drie nachten later, zij talmde, verweerde zich en ging lang voor het
dagen heen.
En daarna weidde Paris weer zijn kudden over de nog dunbevolkte wereld, over
de heiden die achter het woud liggen, waar hij de keuze had geveld en 't vonnis had
voltrokken, door de bergen, langs den vloed, waar het nauwe dal een smal pad liet
leiden, naar andere, diepere bosschen. Zijn honden waakten, terwijl zijn hoofd op
een bemosten steen of een geduldig lam rustte.
Daar streek eens een zoele adem zijn haar, zijn oogleden; hij sloeg ze op, zag
Afrodite grooter en goddelijker dan toen, maar even schoon.
‘Ik ben nu ook Godin op den Olymp. Ik heb gehoord wat je Hera aanbood en wat
ze weigerde. Hoe kwam je erbij dat verwaande schepsel voor je gezellin te willen.
Die geeft alleen om macht en rijkdom. Waarom mij niet?’
‘Ik wist dat ze weigeren zou. Dus kon ik haar gerust die kleine voldoening
schenken. Maar ook u wilde ik niet. Moet ik u nog leeren wat de hoogste wellust is.
Niet een vrouw te nemen die zich geeft, zooals gij u, aan Adonis en aan mij. Neen,
het is een schoone vrouw te veroveren op haar geest. Hoe meer deze tegenstreeft,
hoe grooter genot haar lichaam schenkt; het genot der schennis.
Daarom wil ik de vrouw even edel van geest als van lichaam. Bij Pallas is het
eene, bij u het andere te machtig. Uw kinderen eerst kunnen dit wezen voortbrengen,
daaraan zal ik de hoogste wellust beleven en sterven. En als onze nakomelingen
niet gelukkig worden, dan is het ook zeker dat de aarde een plek in het heelal is
waar het geluk niet bloeien kan.’
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Afrodite zag hem aan vol ontzag, maar toch ook met verholen spot. Alsof ze dacht;
iemand die zooveel denkt en zoo lang wacht op de hoogste wellust kan ze nu toch
ook niet schenken. En ze ging heen, besloten voortaan alleen minnaars als Adonis
voor het teedere, als Vulcanus voor het brute genre te kiezen en maar niet op den
volmaakte te wachten. Toch heeft men haar later nu en dan vermomd de scholen
der wijsgeeren en den raad der goden zien binnentreden. Dan verlangde ze weer
naar hem, den rechter vol zelfbeheersching. Maar zij verwierf zich nooit wijsheid
genoeg en keerde telkens spoedig tot de natuur terug. Zij bleef Afrodite. Naar het
kind van Paris zag ze niet om. Evenmin Pallas. Ze lieten rustig Paris zijn plannen
ermee uitvoeren en geen wangunstig God stuurde het in de war. Het leek hun niet
belangrijker dan een nieuwe kruising van zijn dieren, die de herder soms ondernam.
Dus werden ongestoord Pallas' en Afrodite's kinderen groot gebracht en gepaard
als Paris gewild had en ook hun dochter groeide op in het heilige woud, slechts
korten tijd op den Olymp doorbrengend.
Den laatsten keer, toen zij voorgoed naar de aarde terug zou gaan om de bruid
van de vader der kudden en de moeder van het nieuwe geslacht te worden, stookten
Hera en Pallas, Perseus op. En deze bezocht haar, den laatsten Olympische nacht.
Alleen Afrodite zag het, te laat om het te voorkomen. Ze hield nog altijd van Paris
en wilde het werk van zijn leven niet verstoren. Ze deed om hem wat haar het
moeilijkste was: zwijgen.
En Helena daalde neer in een wolk en bleef hangen in de zachte takken van een
eik in het woud.
Paris droeg haar naar beneden, leefde met haar in het oorspronkelijk woud en
volbracht wat hij zijn bestemming dacht. Zij hadden een tweeling, welks kroost vanuit
het woud de aarde rondom bevolkte. Daarna werd hij ook opgenomen op den
Olympos maar hield zich verwijderd. Trouwens Zeus en Hera en zelfs Pallas
erkenden hem maar half. Zijn geslacht op aarde was bovenmenschelijk gelukkig.
Paris zag vol trots en welbehagen toe en toen ze weer de zeeën bevoeren en de
luchten veroverden, maar geen wapenen uitvonden, noch aan ziekte leden, schreed
hij eens met opgeheven hoofd den raad der goden binnen en sprak: ‘ziet de wereld,
ze is bevolkt in al hare gewesten, zelfs over haar zeeën, en nergens heerscht de
twist. Zij kennen geen wapenen, voeren geen oorlogen. Door mijn voorzienigheid
in beslissing en teeltkeus. Herder was ik van mijn kudden, van mijn gedachten, van
mijn zinnen. Vader der volkeren wil ik heeten.’
Toen waren Hera en andere godinnen die wisten en zelfs Pallas niet meer te
houden; zij stonden op en hoonden zijn hoovaardigheid.
‘IJdele herder, weet dat Helena den nacht voor haar afdaling door Perseus werd
bezeten. De aarde wordt bewoond door zuivere godenkinderen. Daardoor gaat het
er zoo goed. Gij hebt er part noch deel aan.’
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Paris zonk verpletterd ineen. Afrodite boog zich over hem, wekte zijn levensgeesten,
zoodat hij opstond en verder streed.
‘Waar is het bewijs dat het wel Perseus, en niet mijn kind is,’ riep hij uit.
‘Men behoefde haar maar aan te zien,’ antwoordde Hera.
Zeus, de almachtige, alwetende decreteerde: ‘ik zegende hun paring en niet de
uwe. Dus de kinderen hebben Perseus tot vader, Hera en mij tot grootouders. Paris
was ook eigenlijk al te oud als sterveling toen Helena kwam. Hij behoort nu eigenlijk
noch op aarde, noch hier, want beiden zijn nu woningen der goden. En wat is hij?
Het woud op den Radamanth wil ik hem afstaan.’
Dit was het oordeel van Zeus. Paris had geen keuze en ging in ballingschap.
Afrodite bleef hem trouw maar kon niet nalaten na iedere omhelzing te herhalen:
‘Als je mij den heelen appel had gegeven, heerschten wij nu over hemel en aarde.’
Paris schudde alleen het hoofd. De kinderen die zij kregen hoorden het eeuwig
herhaald en nooit weerlegd verwijt en, toen ze volwassen waren, gingen ze uit het
woud en bonden den strijd aan met de godenkinderen. Want zij wisten het van hun
moeder, de wereld behoorde hun. - Zoo had de twist langs andere wegen de wereld
weer bereikt.
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Eeuwige kruisiging
door Roel Houwink
Nog daaglijks slaan wij aan het hout
Uw smal en bloedend smartenlijf
met handen star van goud:
Golgotha werd ons lustbedrijf!
O dit gaat nimmer meer voorbij:
geen kan zijn drift weerstaan,
schouder aan schouder dringen wij
en zien het schouwspel aan.
In spiegel van dit broos gelaat
schemert Zijn bleeke blik,
maar niemand die den spijker slaat
zoo diep en fel als ik.
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Jardin botanique
door Hélène Swarth
Lieve tuin, vol bloemen en vol beelden,
Van terras verglooiend naar terras!
'k School voor regen in de palmenkas,
Droomend sprookjes bij wat wonders teelden
Hoveniere' aan tropisch vreemd gewas.
Lieve tuin, waar juichend blij wij speelden,
Rustten koel waar kleeden gras fluweelden,
Slangloos Eden, waar ik veilig was!
Lachend troepje, rennend rond de perken,
Blonde knapen, meisjes rank en blank,
Hoeveel slapen onder kruisje of zerken,
Stil gewiegd door roze- en wilgerank?
Pelgrimsoord, gezegend meer dan kerken,
Al uw laantjes nog doorzwerft mijn dank.
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De gast
door Jo Smits
JAREN lang wachtten ze. Maar er kwamen geen kinderen. In het begin hadden ze
steeds nog weer gehoopt, en verwacht dat in hun huis eenmaal de vervulling zou
komen, kindervoetjes, kinderstemmetjes. Ze verlangden naar dat wat de natuur te
voorschijn zou roepen en in den regel ook te voorschijn roept over de geheele aarde.
Als ze naar buiten gingen, de stad uit, iedere lente voor een week of veertien dagen,
zagen ze 't immers altijd weer, de jonge vogels, de konijntjes 's avonds spelend op
de heuvels, jonge boomen, nieuwe looten, de heele natuur zich vernieuwend. Maar
in haar schoot werd niets geboren, en hij zag hoe in haar gezicht een trek kwam
van nooit bevredigd zijn. En hij werkte harder, en hij wist dat ze 't toch niet zoo
kwaad hadden, want het leven was voor velen zwaar, mèt en ook zonder kinderen.
Er was veel liefdeloosheid, veel teleurstelling, veel armoede en zorg om de kinderen
groot te brengen. Hij wees er haar vaak op.
Maar zij zeide, dat het altijd beter was in zorg kinderen groot te brengen, dan,
alleen, in gemak te leven.
‘Je hebt die zorgen nooit gekend,’ zei hij. Maar ze schudde 't hoofd. ‘'t Is leven,’
zei ze, ‘en ik wilde leven hebben.’
Toen stelde hij voor een kind aan te nemen.
En dat werd inderdaad een fiasco. Haar natuur was onbevredigd, en ze was
geprikkeld. Het kleine meisje dat kwam was van een ander volk en ook een ander
ras, en van het eerste oogenblik af dat de vrouw en het kind elkaar zagen, was er
de stille antipathie; maar ze waren beiden goede actrices, en vreemden ontdekten
niet spoedig de groote kloof tusschen de vrouw en het kind.
Tusschen die beiden in bewoog de man zich, en werkte den heelen dag. Er was
in hem een diep heimwee, dat hij nooit uitsprak. Hij hoorde de kleine verbeten
gezegdes tusschen de vrouw en het kind, en hij deed wat hij kon om de harmonie
te bewaren. En als het 's avonds ineens wonder goed was in de kamer, was het
omdat hij voor zijn bureau zat en er vrede van hem uitging.
Dan kwam zijn vrouw soms naar hem toe, en kuste hem. En zij keken elkaar aan,
over het kopje thee dat zij hem bracht, en iets van het oude, liefdevolle bewoog in
hen, en ze bleven even dicht bij elkaar, zich bewust van het heel jonge dat zij samen
hadden meegemaakt, maar dat zich niet in bloeiend jong leven had ontkiemd.
Soms kwam ook het meisje bij hem staan, en als de vrouw er niet bij was, was
ze lief. Wel voelde hij in haar dan het Zuidelijke ras, het vrouwtje al
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in het kind, en hij wist hoe ze met hem coquetteerde. Maar ook in haar was iets van
de hooge zuivere liefde, die eenmaal tot ontwikkeling zou kunnen komen, wanneer
op de juiste manier aangeraakt. Hij voelde de leegte in dit kinderleven, omdat de
echte moeder er in ontbrak en het kind in opstand leefde tegen de vrouw die haar
moeder had willen zijn, maar er niet toe in staat was.
Als hij het kind over het donkere hoofdje streelde, zag hij de plotselinge glans in
haar oogen, en hij wist dat zij verlangde hem te kussen, en hij wist ook, dat het kind
van hem hield, en dat hij voorzichtig moest zijn met dit kleine warme kind van het
Zuiden; en mild ging zijn glimlach naar haar uit.
Maar in huis bleef het moeilijk met die twee vrouwelijke naturen, die elkaar niet
konden liefhebben.
‘Een kind aannemen, 't is alles “ersatz”,’ zei zijn vrouw. En haar mond vertrok zich
bitter. In de kamer er naast hoorden ze de voetstappen van het vreemde kind.
En de vrouw in het bed naast hem snikte plotseling hartstochtelijk.
‘Ik heb het eerlijk geprobeerd,’ zei ze, ‘maar ik kan het niet. Vandaag ook weer,
waren we zoo boos op elkaar. We hadden haar nooit moeten aannemen.’
Hij zweeg. De voetstappen waren opgehouden, het kind lag in bed. Het was laat
geworden, vanwege een feestje, en het was hoog tijd dat het kind sliep, want ze
had een opgewonden natuur, en 's morgens was er die ruzie geweest met zijn vrouw,
en vanavond had het ding zich laten bewonderen, en had met schitterende oogen
gecoquetteerd, alsof ze al een volwassen vrouw was.
‘Henri,’ zei zijn vrouw weer, ‘je weet toch dat ik het eerlijk heb geprobeerd?’
‘Ja,’ zei hij, ‘ik weet het. Maar tusschen menschen kunnen muren zijn, waar we
niet over heen kunnen klimmen, hoe graag we ook willen. Toch mogen we het kind
niet laten gaan, geloof ik; ze heeft een vurige natuur, en ik zou willen, dat ze trouwde
met een man die goed is. Dan komt ze wel tot een mooi leven. Zooals ze nu is,
mogen we haar niet laten gaan.’
De vrouw naast hem zuchtte. ‘Als zij trouwt,’ zei ze met trillende stem, ‘zal ze
kinderen hebben. Ze is nu al bijna in bloei. Een kleine vrouw al, met haar
poezemaniertjes.’
‘Je kunt daar niets van zeggen,’ zei hij zacht.
Toen zwegen ze.
Hij voelde haar stille jalouzie. En het huis had voor hem ook iets leegs, terwijl hij
daar zoo lag naast zijn vrouw in de donkere kamer.
Hij dacht aan zijn vroeger thuis, de spelende kinderen, de lente in het dorp, de
geurende akkers. Van dat alles had hij ook iets in zijn huis willen
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dragen. En in het begin was het er geweest. Maar nu kwam er iets van verbittering,
soms ook in hem.
Toch was het dwaasheid. Bij zoo velen was er nooit vervulling gekomen, en er
was diepe teleurstelling, ook met kinderen. Maar iets van het oneindige verlangen
naar lente en bloei bleef de mensch in zich houden.
Hij wilde toch waken voor dit Zuidelijke kind. Hij wilde dat ze gelukkig zou worden
met een goed mensch. Want in kern wist hij ook dit kind goed, al liep ze kans
bedorven te worden.
Ze leefden voort met elkaar. En hij bracht veel menschen in huis. En met een
stille glimlach in zijn oogen, zag hij de bewegingen van het meisje. Hij zag hoe ze
opgroeide en steeds meer ontwikkelde tot vrouw. Hij zag, hoe ze zwaarder werd,
en hoe ze hunkerde, en hij deed zijn best haar in contact te brengen met goede
naturen.
En toen ze, jong nog, zich verloofde, nam hij haar gezichtje tusschen zijn handen
en zei: ‘Houd je van hem?’
Toen ze ja antwoordde en hij daarbij in haar oogen keek, wist hij dat het zoo was.
En hij was tevreden. Hij had haar voor iets behoed, waarvan ze zelf nog geen begrip
had. Zij kreeg een beschaafd man, en ze zou er zelf niet minder door worden.
‘Ik wensch je geluk,’ zei hij en met een glimlach in zijn oogen zag hij haar jonge,
bloeiende figuur na.
De trekken in het gezicht van zijn vrouw waren harder geworden de laatste tijd.
Ze werd ouder, en ze kon scherpe dingen zeggen. Hij vond het vaak moeilijk de
vrede te bewaren.
Toen ze de verloving vierden van hun aangenomen dochter, had hij het gevoel,
dat er weer een periode in hun leven was afgehandeld, die in hun bestaan geen
bijzonder groote plaats had ingenomen. Als het kind weg zou zijn, zouden ze weinig
hebben verloren. En hij wist dat zijn vrouw er naar verlangde, dat het meisje wegging.
En het kind zelf verlangde er ook naar.
Een jaar later vierden ze de bruiloft. En toen ze het jonge paar na hadden gewuifd
dat in de auto wegreed, trokken ze de deur dicht en sloten daarmee de periode af,
waarin ze met een kind hadden geworsteld dat niet van hen was en dat hen ook
nooit als hun ouders had beschouwd. Ze sloten iets buiten met het dichttrekken van
hun deur, dat hen eenzamer had gemaakt en teleurgesteld.
Maar ze waren dien avond heel zacht voor elkaar, toen ze zich weer alleen in
hun kamers vonden, intiemer dan ze in lang waren geweest.
Ze bleven laat op, en spraken over oude lang voorbije dingen. En ze voelden iets
van de weemoed in elkanders leven.
Toen ging de tijd weer verder. Ze misten toch even het jonge meisje, al was zij
een vreemde voor hen gebleven. Maar vooral de vrouw was blij dat ze weg was,
want het meisje was een bron van ergernis voor haar
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geweest, en ze was zich voortdurend bewust geweest van haar onmacht.
Toen kwam, op een donkere winterdag, een nieuw jong wezen in hun huis. Hij
had iemand noodig voor vertalingen, en het beste was dat degene die hem zou
helpen in huis kwam wonen voor een paar maanden, want hij wilde zelf met haar
het werk vertalen.
Het regende toen ze kwam. De boomen langs de gracht zwiepten in den wind.
Binnen was het behagelijk.
Toen het meisje op den drempel stond, zagen de man en de vrouw haar
verwonderd aan. Zoo hadden ze haar de eerste keer, toen ze kennis kwam maken,
niet gezien.
Er was iets zeer jongs in haar, iets dat herinnerde aan wat ze beiden in hun huis
hadden willen hebben. Iets van dat zonnige, lichte en stralende.
En toen ze bij hen zat die avond en ze spraken over het werk, dat hij vertaald
wilde hebben voor hij op reis ging, was het of ze altijd bij hen had gewoond, zoo
vertrouwd waren ze met hun drieën. En er was een ontroering tusschen hen, alsof
ze alle drie veel hadden gemist, en nu plotseling in elkander iets van de groote
goedheid vonden, waarnaar ze alle drie, vaak zonder het te weten, hadden gesnakt.
Ze zaten bij elkander, alsof ze zoo al jaren hadden gezeten, en hun stemmen
waren zonder hardheid.
Ze kenden elkaar zoo goed, dat de dagen spoedig voorbij gingen. En ze waren
alle drie méér kind dan ze in heel lang waren geweest. Het was of ze met hun drieën
bij elkaar hoorden, en de avonden waren vol van innigheid. Hun oogen waren zonder
wantrouwen, en in lang hadden ze deze stille blijheid niet gekend.
Wel ontdekten ze elkanders fouten, maar het hinderde niet. Want de avonden
waren steeds weer vervuld van een stille vreugde. En alle drie vroegen ze zich af,
hoe dit zoo kon zijn, hoe ze hier met hun drieën samen konden zijn, en liefde voor
elkander voelen, terwijl ze elkaar nooit te voren hadden ontmoet.
Veel te snel gingen de dagen voorbij. Het zou nu voorjaar worden. De heesters
lieten groen uit hun knoppen zien. In het park bloeiden gele, witte en paarse
crocusjes.
Toen werd hij ziek.
In de ziekenkamer stonden veel bloemen. Zijn vrouw verzorgde ze, en hij lag in
zijn bed en droomde maar zoo voor zich heen. Hij vroeg of het goed was als Emmy
boven kwam en toch met hem vertaalde. Anders kwam zijn werk niet klaar voor de
reis. En zijn lezingen moest hij toch geven.
Zijn vrouw glimlachte.
Ze deed hem zijn huisjasje aan in bed, en ze streelde hem over zijn korte haar.
‘Ik zal 't Emmy vragen,’ zei ze.
Met de papieren en twee dictionnaires kwam het meisje boven. Toen
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waren ze beiden alleen, en spraken samen. De zon scheen in de kamer, en zoo
goed was het tusschen hen beiden, dat ze naar elkaar keken en voelden dat het
leven een diepe schoonheid inhield, waar zóó menschen bij elkaar zaten, in zoo'n
ontwijfelbaar vertrouwen. Hij sprak, toen de vertaling klaar was, over zijn jeugd. En
terwijl hij sprak zag het meisje hem als jongen tusschen de spelende kinderen. Ze
zag de akkers om het dorp heen, en de figuur van een eenzame boer in de late
avond. Ze zag de zonsondergangen. En ze hoorde niet het lawaai van de tram langs
de gracht en de toeterende auto's. Ze zag het dorp waar hij als jongen had gewoond.
En vooral had hij het over de gezinnen daar, en de kleinen die iederen dag naar
school gingen.
Toen sprak het meisje over haar studie, en hoe ze hier zoo gekomen was. En hij
luisterde, terwijl hij naar haar keek.
Zoo had hij zich een dochter gewenscht.
In deze zonverlichte kamer, zag hij haar als een vervulling van het leven, een
antwoord op de liefde tusschen man en vrouw.
Toen zijn vrouw terugkwam in de kamer, zwegen ze even.
De bloemen geurden. De oudere vrouw sprak, en ze glimlachte, en even, haast
onmerkbaar, streek ze het meisje over het haar.
Ze zagen elkaar aan, en ze wisten dat ze goed voor elkander konden zijn. Waarom,
dat wisten ze niet. Maar beiden keken ze naar de zieke in bed, en het was of de
geheele kamer met vrede was gevuld.
Zoo was zijn ziekte als een weldaad voor hun naturen. Iedere dag kwam in de
middag het meisje binnen, en samen vertaalden ze zijn werk, en er was altijd de
rust tusschen hen in, die ze van de eerste dag af hadden gekend. Waarom, dat
wisten ze niet. Het was zoo, en het was heerlijk.
Na een week stond hij weer op. Hij zat weer voor zijn bureau, en het was prettig
hem weer beneden te hebben. Toch leefden in hun bewustzijn nog de uren in de
zonnige ziekenkamer met de geurende bloemen, het praten samen van mensch tot
mensch, het stille, onuitgesproken vertrouwen. Wie waren zij, dat zij met elkander
zoo in alle stilte feest konden vieren?
Maar nooit staat de tijd stil.
Op een morgen bij het ontbijt, lag er een brief voor Emmy. Toen ze de brief had
gelezen, zei ze: ‘Ik denk dat ik vroeger vertrekken moet, dan het plan was. Moeder
is erg ziek.’
Over de ontbijttafel heen zagen ze elkaar aan. Hun harmonie moest ook wel
verstoord worden. Het kon niet anders.
Diezelfde dag pakte Emmy haar koffer en nam ze afscheid. Haar klein figuurtje
stond op de stoep, en ze keek hen beiden aan.
‘Ik heb hier een mooie tijd gehad,’ zei ze, en 't was of haar oogen in hun huis meer
hadden gezien dan haar mond ooit had gesproken. Ze wist van hun leven af, hier
te zamen in hun huis. Ze wist van de somberheid van de vrouw soms, en van zijn
moeite om de vrede te bewaren.
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Ze wist van hun oud verlangen naar kindervoetjes en kinderstemmetjes.
Ze zei: ‘U gaf veel, en ik heb er van genoten.’
Toen ging zij heen. Ze had een valiesje in de hand, haar koffer had ze al
verzonden.
Ze zagen haar door de straat gaan, tenger en klein in de wind, die haar mantel
opblies.
Binnen op tafel lagen de vertalingen, nog niet geheel klaar. Ook stond er een bos
narcissen, die Emmy voor 't koffiedrinken nog even had gekocht.
Het was of zij nooit een vreemde voor hen was geweest. Zij was niet beter dan
vele anderen, zij wisten dat, en toch hadden ze zóó maar van haar gehouden, en
ze waren diep verheugd geweest om dat jonge figuurtje in hun huis.
‘Ze komt stellig weer terug,’ zei de vrouw. ‘Geloof je ook niet, Henri?’ Hij knikte.
Toen nam hij de papieren die op de tafel lagen. Hij legde ze op zijn bureau.
Ook het reisplan lag daar, en hij zag het even door.
Toen hij opkeek stond zijn vrouw naast hem.
‘Ik wou, dat je nu toch eens die eeuwige rommel opruimde,’ zei ze. ‘Dat bureau
ligt altijd vol, en niemand mag er aankomen, alleen Emmy.’
Even verwonderde hij zich. Toen wist hij, dat ook Emmy op tijd was weggegaan,
omdat de menschelijke natuur niet te lang geluk kan dragen, zonder dat er lagere
elementen gaan spreken.
Hij keek nog eens naar het gezicht van zijn vrouw. Ze had een kleur. De trek om
haar mond was wat hard.
Ze begon te spreken over de reis. Ze nam het reisplan op, en samen zagen ze
het nog eens door.
‘Later,’ zei ze, ‘kan Emmy hier nog vaak logeeren, niet waar?’
‘Als jij het wilt,’ zei hij, en zijn oogen keken recht in de hare.
Toen verdween de lijn om haar mond.
‘Ze mag hier komen wonen,’ zei ze, ‘ik houd van haar.’
Ze zwegen, en ze verwonderden zich in stilte dat ze zoo veel van elkaar afwisten,
en ze herinnerden zich beiden hun mooie jonge tijd, die zonder de groote vervulling
was gebleven.
Maar het was of bij het raam de figuur van Emmy stond, licht en jong, en ook
vredig. Alsof ze bij hen hoorde, zoo was het deze maanden geweest.
‘We weten niet, wat het leven brengt, noch voor ons, noch voor haar,’ zei de man.
‘Maar dat het een mooie tijd is geweest, dat is zeker.’
Toen de trein hen eindelijk wegdroeg op hun reis, hadden ze beiden in hun
gedachten het figuurtje van Emmy op het perron, zooals ze afscheid van hen had
genomen.
Alleen had ze daar gestaan, zooals ze haar ook steeds alleen hadden
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gekend. Ze droeg een blauwe mantel met een blauw hoedje, en haar mondje was
wat vertrokken, toen ze goedendag zei.
Haar moeder was beterende, zei ze.
Uit het raam van de coupée kijkende, zagen ze haar nog staan, tenger en jong,
een kind waarnaar ze verlangd hadden, heel hun leven.
‘Je kunt niet anders dan van Emmy houden,’ zei de vrouw zacht.
Ze reden de weilanden langs en de heide. Ze gingen de grens over. Steeds verder
reden ze met hun beiden in de coupée. Ze zagen van elkaar dat ze oud begonnen
te worden. En ze herinnerden zich vele, vele dingen. Hun dagen en hun nachten,
hun werk en hun reizen, hun genoegens en hun leegten.
Het was of ze naar elkaar zaten te luisteren hier in de voortsnellende trein, en of
Emmy iets in hen had aangeraakt, dat ze nooit meer vergeten konden.
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Warhold
Jan H. de Groot
Wegzwerven en ten strijde trekken.
Burchten bezetten, krijgers verslaan.
Tot de raven uw naam verstaan,
‘Warhold’ roepen uit hun open bekken.
Wegvluchten en eenzaam staan
dagdroomen, bij de stille vlekken,
Waar kinderen hun armen strekken,
‘Warhold’ roepen en met u gaan.
Hartstochtelijke, die in één vlucht
duizend liefdes wist te werven.
Warhold uw kussen zijn geducht.
Trotsche, - na eindelijk uitzwerven,
Roept berouw uit iedere lucht:
‘Warhold’, gebogen zult gij sterven.
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Kroniek
Boekbespreking
Henriette Roland Holst-van der Schalk, Tolstoi, zijn Wezen en zijn Werk,
Rotterdam, Brusse, 1930.
Wat doet het toch goed midden-tusschen ons bijna dagelijksch rantsoen vluchtige
recensies in kranten en tijdschriften - helaas, hoe zakt het peil ervan tegenwoordig,
mét dat van de besproken boeken! - wat een weldaad is het, in een tijd als deze,
de breede en diepe, absoluut overgegeven studie in handen te krijgen, door een
groote, als Henriette Roland Holst is, gewijd aan een nog veel grootere: Tolstoi.
Ondanks de inspanning, de heerlijke inspanning, die het lezen kost - wij komen
erdoor tot rust. Al de ephemere drukte om ons heen, de mode-bewerinkjes en
theorietjes van den dag, wijken terug; wij verkeeren met groote vraagstukken,
eeuwige menschelijkheden. Een ernstige stem spreekt, vast en gloedvol, over de
dingen die ons allermeest ter harte gaan - goddank, daar is nog iemand in deze
wereld, die de innerlijke rust en de concentratie weet te vinden voor zoo volkomen
toegewijde bestudeering van het mysterie dat, ondanks alle begrijpende liefde, een
mensch als Tolstoi voor ons blijft! Er is geen tiental bladzijden in dit boek of onze
eerbiedigste, geestdriftigste bewondering heeft afgewisseld met ons innigst
medegevoel: bewijs hoezeer hier iemand, die vóór alles en bóven alles mensch is,
spreekt over een ander, die grooter, krachtiger, universeeler, maar overigens net
zoo was, dichter én mensch onder de menschen.
Een van de schoonste kenmerken van mevrouw Roland Holst's arbeid, als zij
zich tot zulk een studie heeft gezet, in haar zelfvergetenheid. Nergens dringt zich ondanks het zeer persoonlijke van haar taal en stijl - haar eigen persoonlijkheid te
veel naar voren; van ijdelheid, van een zich verhoovaardigen op schijnbaar
moeiteloos verworven kennis en inzicht, geen spoor. Hoe zeldzaam is deze
eigenschap! Hoe dikwijls reeds hinderde ons bij anderen, kleineren, de bekende
pose van den zelfingenomen zielsontdekker, in wiens geschrift men overal tusschen
de regels leest: je begrijpt toch zeker hoeveel innerlijke gaven er noodig waren om
dit alles zoo te doorgronden en zoo virtuoselijk mooi te zeggen? Mevrouw Holst
doet nooit eenige moeite het ‘mooi’ te zeggen. Maar alles wat zij zegt wordt gedragen
door diepen ernst, geestdrift en overtuiging en door een groote en warme behoefte
die mee te deelen aan hen die naar haar luisteren willen.
Toch wordt een boek als dit door een auteur, die zelf scheppend kunstenaar is,
zelden of nooit enkel voor anderen geschreven. Vergis ik mij niet, dan was de
behoefte in de eerste plaats met zichzelve tot klaarheid over haar onderwerp te
komen ook hier onder de primaire redenen voor mevrouw Holst om deze groote
studie aan te vatten. Het z.g. dualisme, dat ons
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in zoo talrijke menschen treft en interesseert - menschen die toch in diepste wezen
eenheden m o e t e n zijn - scheen in Tolstoi's geval wel bizonder raadselachtig. Te
voren overtuigd van zijn gaafheid en voortdurende oprechtheid, van het zeker
bestaan zijner eenheid dus, heeft mevrouw Holst zich tot taak gesteld deze op te
zoeken en aan den dag te brengen. Reeds in haar inleiding wijst zij op het groote
verschil der manifestaties ook van Goethe's wezen in jeugd en ouderdom - Goethe
in wien toch niemand dualisme schijnt te zien - maar overtuigt ons nog meer door
vergelijkend van Dante te gewagen. Ook daar een wedergeboorte, een z.g. ‘nieuw
leven.’ ‘Toch komt het niet bij ons op,’ zegt de schrijfster, ‘Dante's leven te zien als
in twee helften uiteenvallend. Weliswaar begon voor Dante na het grootsche visioen,
waarin de verdorvenheid der menschelijke ziel, haar loutering en haar opgang tot
God hem geopenbaard werden, in waarheid een nieuw leven. Maar was ook niet
naar eigen getuigenis reeds een nieuw leven voor hem begonnen, nadat hij Beatrice
voor het eerst had aanschouwd? Wij houden vast aan de eenheid van Dante's leven,
wij zien die in den krachtigen, voortdurenden drang tot verwezenlijking van een
steeds louterder en verhevener zelf, die den dichter der Divina Comedia bezielde.
- Diezelfde drang maakt, geloof ik, ook den inhoud van Tolstoi's leven uit.’
Het geheele boek van mevrouw Roland Holst is als 't ware een uitwerking en een
bewijsvoering voor deze laatste stelling: de drang naar zelfverwerkelijking deed
Tolstoi in zijn jeugd en jong-mannelijke jaren spreken en handelen gelijk hij tóen
deed - gaf hem zijn grootste meesterwerken in de pen - en in zijn grijsheid gansch
anders, ja, zoozeer verschillend, dat hij die meesterwerken verwierp. 't Is waar, ook
psychologisch demonstreerend tracht de schrijfster dat schijnbaar dualisme te
verklaren, door aan te toonen dat de latere Tolstoi zich ook al veel vroeger
openbaarde (gelijk o.a. blijkt uit de dagboekbladzijden over zijn reis naar den
Kaukazus) en dat de schrijver van A n n a K a r e n i n a en van O o r l o g e n V r e d e
in de werken van zijn ouderdom nog vele malen herrijst, doch veel meer indruk
maakt zij m.i. door haar bloedwarm en beeldend vertellen, door de wijze waarop zij
ons de figuur van Tolstoi doet zien en zijn leven doet meeleven. Gelijk een groot
acteur, door de manier waarop hij een karakter in een tooneelstuk, dat ons bij lezing
onduidelijk en tweeslachtig is voorgekomen, door zijn bezielde herschepping als
een eenheid doet gevoelen, zoo slaagde ook mevrouw Holst meer door de geestdrift
en de meelevende warmte van haar karakter- en levensschets, dan door de min of
meer verstandelijke gronden die zij voor haar stelling aanvoerde. Wie dit boek van
haar met de noodige aandacht gelezen heeft, bezit van den ganschen Tolstoi een
voorstelling die, trots al zijn schijnbare tegenstrijdigheden, één en ondeelbaar is.
H.R.
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H.C. Fellenga, Tilly, Amsterdam, Uitgeversmy. ‘Elsevier’ 1930.
Een niet groot verhaal - even honderd bladzijden, maar lang genoeg om er de
personen ten voeten uit in af te beelden. Drie, vier menschen in familie-verband,
een vrij alledaagsch gegeven zoo men wil, weinig intrige, weinig spanning door
gebeurtenissen, en toch vol leven door de wijze van vertellen. Deze vrouwelijke
auteur heeft een origineele manier om een verhaal op te zetten en af te wikkelen
en toch blijft ze ermee in de hollandsche traditie van het realisme. Zij heeft een open
blik voor de dingen des dagelijkschen levens en toch is ze niet zeurderig of zwaar
op de hand. Er is frischheid, een bijna jeugdig-overmoedig plezier in het op-de-man
af kenschetsen van situaties, die de lectuur van dit boek aantrekkelijk maakt. De
schrijfster heeft een behoorlijke dosis humor, ja, ze is soms bijna sarcastisch;
vrouwelijk vlijmend kan ze zijn in de wijze waarop ze een andere vrouw ‘doorziet’.
Tilly, de hoofdpersoon, een niet meer heel jong, aantrekkelijk meisje, verdient
haar geld op een kantoor; ze woont met haar oude moeder die wat tobberig en
zenuwzwak is; zelfvergeten leeft Tilly voor haar moeder, die haar bijzijn altijd noodig
heeft.
De moeder slurpt, zonder het te weten of te willen, alle jeugd en geluk weg uit
Tilly's bestaan; het wordt er overvol van zorgen om de zieke, om het ontoereikende
huishoudgeld en druk door de huishoudelijke karweitjes na kantoortijd. Toch is Tilly
moedig, zuiver en lief. Ze is verloofd geweest; de ouders hebben gemeend het
huwelijk te moeten verhinderen. Ook in de herinnering aan deze liefde is zij
vrouwelijk, teeder en smartelijk, zonder te groot zelfbeklag of bitterheid. Er is moed
en adel in dit meisje en toch schieten haar krachten te kort.
Tegenover haar staat haar schoonzuster, de vrouw van Tilly's broer. Deze is
psychologisch buitengewoon scherp bekeken, bijna angstig scherp, we zijn soms
bang dat de schrijfster te partijdig wordt. En toch moeten we toestemmen: zulke
vrouwen zijn er, ze zijn volstrekt niet onmogelijk! Greta is een zorgzame, ‘flinke’
vrouw, moeder van vijf kinderen, die practisch is, haar voordeel kent; als het
onvermijdelijk is dat haar man het noodlijdende gezin van zijn moeder en zuster
steunt, dan zal zij er ook het hare van hebben! Alles kan niet van één kant komen!
En Tilly trapt 's avonds menig maal naar het huis van haar broer om er den oudsten
zoon in de repetitietijd met zijn huiswerk te helpen. Dat spaart dure lessen van een
leeraar uit!
De harde, dwingende logica van deze altijd-gelijkhebbende vrouw is bijzonder
knap geteekend, ook de verhouding van deze twee vrouwen: hoe zij volkomen langs
elkaar heen leven, niets van elkaar begrijpen, en alles uit een geheel andere hoek
bekijken. Het is een charme van het boek, dat men telkens de gebeurtenissen ziet
door de oogen van Greta en dan weer door die van Tilly. Hoe geheel anders staan
beiden tegenover de dingen! En Tilly
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is toch geenszins een doetje, ze heeft een zekere voornaamheid in zich, ze is
intelligent, ze leeft uit een soort eergevoel zou men bijna zeggen, en banaal gekibbel
is iets wat haar verre ligt. Daarom lijkt het altijd of Greta haar overwint. Die praat,
is scherp in haar beweringen, en vooral knap is de wijze, waarop Greta haar man,
- Tilly's broer, - altijd weet te overdonderen door haar duivelsch-handig gekozen
argumenten. Ze praat zoo goed, zoo overtuigend, dat Jan er niets op terug weet te
zeggen en de dingen maar aan haar overlaat. Tenslotte is de geschiedenis er eene,
zooals er zich dagelijks afspelen, maar de tragiek ervan wordt niet altijd begrepen.
Hoe Tilly langzaam aan te gronde gaat, uitgeput, ontzenuwd in een eindeloozen
strijd met de onvermijdelijke dingen des levens, het is verteld zonder sentimentaliteit.
Misschien is het sarcasme hier en daar wat te eenzijdig, de stijl is wel frisch, maar
soms wat t e vlot; het is of men luistert naar een bijzonder levendig, zeer snel
gesprek. In ieder geval is de schrijfster iemand met gevoel, scherpen kijk en een
hartelijke belangstelling in menschen.
JO DE WIT.

Johan Theunisz, Keerstroom, Amsterdam, de Gulden Ster.
Dit boek geeft op eerlijke wijze kleine scènetjes uit het klein-burgerlijke leven
(grenzend aan het zooveel dratischer werkmans-bestaan). De ontwikkeling van
enkele jonge huwelijken, waarvan het verloop zoo heel anders is dan de inzet deed
vermoeden, ze wordt ons gegeven door iemand met een zacht hart en heldere
kijkers, maar wiens begaafdheid toch niet sterk genoeg is om het geziene kleine
leven op te heffen in de sfeer waar ieder kunstwerk toch behoort te ademen, in die
van het cosmische.
JO DE WIT.

Gerard van Hulzen, De Kinderen der Rijken. Amsterdam, Allert de Lange,
1928.
Waarom zal men iets slechts zeggen van een boek, waarvan men geen goeds te
melden heeft? Men kan hoogstens constateeren, dat er stagnatie getreden is in de
ontwikkeling van des schrijvers talent; maar dat is dan ook alles. Er zijn geen
ups-and-down's in dezen roman. Vlot en gelijkmatig is hij geschreven. Met wat
routine kan men dit bereiken. Doch de geest, iets van dat feu sacré, dat ook het
onbeholpenste kunstproduct soms eigen is, mankeert. En daarzonder zijn romans
alleen maar geschikt voor een plattelands-leesbibliotheek, waar men uitsluitend ‘om
het verhaaltje’ pleegt te lezen, niet om datgene wat zich daarachter bevindt.
Geen kritiek ter wereld zal dit genre om zeep kunnen brengen. De vraag schept
het aanbod, thans en tot in lengte van jaren. Maar een andere vraag is: moeten wij
Gerard van Hulzen niet te goed achten voor dergelijk werk? En daarop past een
volmondig: ja!
Laten wij hopen, dat deze auteur ijlings den weg tot zichzelf terugvindt. In zijn
ouder werk zijn ons betere beloften gegeven dan wij op zouden
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kunnen maken uit hetgeen ons hier geboden wordt; zelfs al schrijft men over een
boek van 358 bladzijden een jaar, dan nog biedt dit tijdsbestek geen afdoende
waarborg voor innerlijke gedegenheid en voldragenheid. Wij voor ons zijn van
meening, dat op de laatste pagina van dezen roman het eigenlijk uitgangspunt ligt
voor een werk, dat dien arbeid rechtvaardigen en beloonen zou.
ROEL HOUWINK.

Is. Querido, Simson II, Ontreddering. A'dam, Scheltens & Giltay, 1929.
Dit tweede deel van den Simson-cyclus staaft ten volle onze verwachtingen. Over
de eigenaardige tweeslachtigheid van Querido's talent is voldoende geschreven;
wij behoeven daarop hier niet nader terug te komen.
Wanneer ooit een onderwerp dezen schrijver ‘gelegen’ heeft dan is het wel dit.
Het geeft hem alle gelegenheid zijn opmerkelijke gaven te ontplooien. Het Joodsch
fundament van zijn wezen kan zich in de verbeelding dezer Oud-testamentische
episode vrijer en ongedwongener ontplooien dan in zijn andere epische hoofdwerken
het geval was.
De symbolische, prophetische kracht zijner verbeelding groeit echter verre uit
boven de antecedenten van zijn ras. De problematiek, welke aan den geheele cyclus
ten grondslag ligt, en dus ook aan dit deel ervan, heeft betrekking op de eeuwige
tragiek van den religieuzen mensch. En daarmede beweegt zich, naar het ons
toeschijnt, Querido's werk in het centrum van onzen tijd. Simson's lot is een
afspiegeling niet slechts van Querido's ot als m o d e r n kunstenaar, het reflecteert
evenzeer het lot van den hedendaagschen mensch zonder meer. Een nader bewijs
hiervoor wil ik u niet verstrekken. Wie het boek leest, ervaart het zonder moeite op
welhaast elke bladzijde.
R. HOUWINK

Theo Bogaerts, Het Oog op den Heuvel. Amsterdam, De Spieghel, 1928.
De goede elementen, die deze roman ongetwijfeld bevat, worden o v e r w o e k e r d
door de onmacht van den schrijver zijn fantasiën te beheerschen. Hij laat zich al te
vaak meesleuren door allerhande platvloersche reminiscenties aan de
bioscoop-romantiek van voor-eergisteren om een boek te kunnen schrijven, dat ons
van begin tot einde geboeid houdt door zijn singuliere verbeeldingskracht; nu zijn
het enkele bladzijden in het eerste hoofdstuk, die dat doen. En dat is te weinig zelfs
om eenigszins verantwoorde voorspellingen te doen.
Wanneer Bogaerts niet loskomt van deze cinematografische herinneringsbeelden,
die trouwens niet alleen de beschrijvende gedeelten met hun willekeur hebben
geïnfecteerd, doch in geen mindere mate ook de intrigue,
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bestaat er weinig kans voor hem in de naaste toekomst het te brengen tot een
werkelijken roman.
Moge deze schrijver van goeden aanleg spoedig zich zelf ontdekken en den chaos
van modern leven, zooals die thans nog onbetoomd rondspookt in zijn geest, tot
een kristalhelderen kosmos weten om te vormen. Hij zal er niet slechts zich zelf,
maar ook onze gansche, Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde een zeer
grooten dienst mede bewijzen. Want het wordt dringend tijd, dat cinéast en litterator
hun eigen wegen gaan. Aan verlitteratuurde films en aan roman-scenario's, die ons
als ‘modern proza’ worden voorgezet, hebben wij ons nu langzamerhand wel
ganschelijk overeten.
R. HOUWINK

H.H. Houben, De Roep der Pool. Amsterdam, Em. Querido, 1929
Onder de tallooze reisbeschrijvingen en verhalen van ontdekkingstochten, waarmede
onze boekenmarkt langzamerhand wel wat overvoerd begint te raken, treft Houben's
Roep der Pool door zijn breede, wel gefundeerde opzet en zijn boeiende, nimmer
vervlakkende verteltrant. Dit boek verdient het, uit den grooten hoop middelmatige
en beneden-middelmatige lectuur op dit gebied te worden uitgelicht en terzijde
gelegd. Het is in den waren zin des woords een document humain van die wonderlijke
menschelijke drift naar de Pool, die ondanks ontelbare moeilijkheden, ondanks
levensgevaar elk geslacht opnieuw te bevangen schijnt.
Van de oudste Pooltochten af tot die van Nobile toe vinden wij in dit boek de
belangrijkste feiten opgeteekend in een bestek van bijna driehonderd bladzijden.
En geen oogenblik legt ge het vermoeid of verveeld uit de hand. Het laat zich lezen
als de boeiendste roman, terwijl het aan den anderen kant nergens de sporen
vertoont van toegeven aan den smaak van een op steeds prikkelender sensaties
belust publiek. Houben bezit het geheim van het vertellen, zooals weinige ten onzent
het bezitten, de jonge Johan Fabricius wellicht uitgezonderd.
De vertaling is van de bekwame hand van den heer H.J. van Balen. Zij was hem
ten volle toevertrouwd.
R. HOUWINK

Dr. Boris Raptschinsky, De Geschiedenis van het Russische Volk, Deel
I en II. Zutphen, Thieme en Cie, 1927 en 1929.
Ofschoon het hier niet de plaats is een werk als het bovenstaande te bespreken,
kunnen wij niet nalaten met een enkel woord de aandacht te vestigen op dit
magistraal boek van Dr. Boris Raptschinsky. Allen, die belang stellen in de Russische
letterkunde, zij het met klem aanbevolen. De maatschappelijke achtergrond van
Dostojewsky's oeuvre bij voorbeeld leert men uit het drie-en-twintigste hoofdstuk
uitstekend kennen.
ROEL HOUWINK
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Valerius de Saedeleer de schilder, zijn vijf dochters en haar
tapijtweverij
Het grachtomspoelde centrum van het oude Gent wordt bekroond door
carillonneerende torens, waarvan de lavagrauwe rompen achter de vriendelijke
blauwe ochtendnevels zich voordoen als sombere aardreuzen, terwijl de schuinsche
stralen van de zon de vergulde dakversierselen van den Belfort-spits speelsch doen
fonkelen. Van de Schipperslei bekeken, vertoont dat donkere centrum, dat men van
ouds eigenaardiglijk de ‘Kuip’ van Gent heeft genoemd, het karakter van
middeleeuwsche beslotenheid, dat in maar weinig steden meer bewaard bleef.
Rondom die Kuip vormde zich weliswaar door de tijden heen een weinig gevarieerde,
omvangrijke stad, van meer dan tweehonderd duizend inwoners, een fabrieksstad,
eene doodsche stad, een stad zegt men, waaruit ondanks haar machtig midden
alle kunstenaars neiging hebben weg te trekken....
Slechts Frits van den Berghe, het is zoo, ken ik er, wat mij betreft, - die wegschuilt
in zijn museumachtig huis, en daar zijn donkere verbeeldingen uitschildert met ook
lavagrauwe kleuren en in even grillige vormen, als die de kerk op de Korenmarkt,
waar hij zoo vaak passeert, en de kathedraal suggereeren moesten aan een zoon
van Gent.
Voor één dag zou ik weg willen uit die Kuip naar het opene Vlaamsche leven,
had ik gedacht, en, - mij herinnerend dat in het dorp Etichove, niet ver van Gent
zelf, een veelomringd kunstenaarsgezin zich bevindt, waar men schilderijen schildert,
tapijten weeft, en leeft, heb ik, langs Oudenaerde gaande, het oude land der
tapijtweverijen (vergane glorie!), met haar flamboyant Raadhuis en haar
‘Ransdorp’-toren, mij laten voeren over het steeds heuveliger landschap van deze
Oost-Vlaamsche streek, en ben in een op Noord-Frankrijk trekkende, weelderige,
begin November nog met bloemen rijk bezette natuur, in Etichove beland.
In dien tuin van Vlaanderen bevindt zich een, met verlof niet mooi, het is maar
zoo'n laag zigzag-gedakt fabriekje: de Tapijtweverij der De Saedeleers; het is er
stil, later zal ik hooren dat hier zes arbeidsters werken, zes vanwege de crisis, waar
vijf en dertig hebben gewerkt....; een jonge vrouw, in rouw gekleed, geeft ons den
raad, eerst naar de villa te gaan, een eindweegs hoogerop nog, ‘et voir Papa’, en
daar treffen wij al dadelijk een andere van de vijf kinderen (vijf dochters) van den
patriarchalen Vlaming de Saedeleer, zijne dochter Elisabeth, de schilderes, ook in
den rouw, en die ons aanvankelijk ook alleen in het Fransch wenscht toe te spreken.
Maar het is aardig, zooals dit in Vlaanderen nogal eens voorkomend voorbehoud
verdwijnt, zoodra wij ons bevinden in de warme nabijheid van den beminden ‘Papa’.
Bij zulk eene Brueghelsche verschijning wordt mij het Fransch onmogelijk!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

82
Valerius de Saedeleer, gelijk hij zich gaarne voluit en met uitvoerige letters op zijn
schilderijen teekent, is een beroemdheid in kunstzinnig Vlaanderen, om zijn sfeerrijke
persoon, om zijn ruime menschelijkheid, om zijn Vlaamsche sappigheid; hij is daar
ver in de rondt een centrum om zijn vijf bekoorlijke dochters, zijn vijftig zachtgezinde
en liefelijke schilderijen, zijn vijfhonderd goedhartige trekjes en zijn vijfduizend
Vlaamsche oubolligheden. Welk een verschijning, papa de Saedeleer! Hij houdt het
midden, om hem te zien, tusschen Balzac en een Japanschen god der Welvaart en
der Goede Voornemens, en doet op die manier ook aan wijlen Toorop herinneren.
Hij heeft als deze iets kinderlijks in zijn oogopslag.
Zooals te verwachten was, sprak vader de Saedeleer met een genoegelijke en
volkomen openhartigheid over de Weverij van tapijten, en tegenwoordig ook van
stoffen, die zijne dochters met veel smaak drijven. ‘Het wordt me alleen te veel, wat
ze noemen een goede industrie. Ik heb haar, toen ze nog meiskes waren, en wij
wegens den oorlog in Engeland zaten, gaarne bij William Morris' dochter gezien,
die haar leerde handweven, speciaal leerde gobelins maken. En nu wilde ik, dat het
hier in Etichove, als in vroeger jaren, weer enkel mooi tijdverdrijf werd, niet dat
gewerk op groote bestellingen! Wij moeten de fabriek weer splitsen,’ opperde hij,
‘een voor de markt en een voor onze i n t i e m e b e h o e f t e n ....’
Met dit laatste was niet bedoeld het innemend ‘goûter’, dat werd opgediend van
eigengemaakte jams en Vlaamsch landelijk brood. Valerius de Saedeleer had
gedoeld op de dagen, dat alle belangrijke moderne schilders, en uit Frankrijk Lhote
b.v., ontwerpen hadden geteekend en geaquarelleerd voor tapijten voor de
Etichovensche weeftoestellen; - van die ontwerpen waren nu wel de meeste eigenlijk
onbruikbaar geweest: weinige, zelfs heel belangrijke schilderij-schilders immers
bezitten het decoratief besef, dat in het bizonder voor een tapijtteekening van dienst
kan wezen, (wij hebben al die schilders-ontwerpen mogen zien....), maar er waren
daaronder toch zeer mooie geweest, en ook van Hollanders, - wij zagen tenminste
één zeer goed-doend van Jan Sluijters, waarin nauw merkbare menschelijke figuren
zich door kleur en lijnmengeling oplosten tot een decoratief geheel. Jawel, zei de
heer de Saedeleer, dat zou zich ook best opnieuw vinden, en tenslotte achtte hijzelf,
en bleek ook ons het z.g. meer ‘industrieel’ gerichte werk van tegenwoordig heel
aanvaardbaar, en soms werkelijk mooi: dit dankt de Weverij aan ontwerpen van
een der gebroeders Haesaerts, bestuurders beiden in het Palais des Beaux Arts te
Brussel, weekbladstichters, kunstcritici, en, de een op wien ik doel, Paul, decoratief
begaafd. Zij hebben zich met de, aan de fabriek gewijde, dochters van de Saedeleer
geassocieerd.
Maar vóór ik een van de tapijten onder mijn voeten kreeg, en kijken kon naar het
spel van schering en inslag op de Weverij, had ik, dat begrijpt
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ge, de schilderstukken van den Magister Etichoviae aanschouwd...., en met welk
een voldoening! Niets hemelbestormends, niets dat aan rukwinden herinnert, of dat
naar algen smaakt in diepzee drijvend, of dat magnetiseert zooals u de barre nabije
toppen doen van hooge bergen, een liefelijke kunst integendeel, een van fijne
sneeuwgezichten en heldere eenvoudige avonden, die mij de verbeelding bijbrachten,
dat àls de Saedeleer ééns (lang na mij!) dit ondermaansche verlaten gaat, hij met
zijn laatsten oogopslag op die schilderijen van hemzelf kleine Vlaamsche engeltjes
door de luchten zich zal zien bewegen, die zich gereed zullen maken hem te
begeleiden.
Wilt u mijn schilderijen ook soms nog zien? vroeg ons Elisabeth, vriendelijk en
fijntjes. En ik kreeg even een klein schokje, want ik wist in mijn noord-Nederlandsche
onkunde heelemaal niet, dat ook een der dochters schildert.... En meê waren we
allen een verdieping hooger gekomen in de ruime villa, in Elisabeth's eigen kamer.
Daar liepen, of hurkten, of zaten we bij haar schilderijen, en vader de Saedeleer
was gelukkig om wat er zoo al over zijn Lieske's werk hardop gezegd werd, en
mompelde dan: ‘niet overdrijven’, ‘niet tè veel goeds zeggen’, en ging vervolgens
tevreden verder in het meê erkennen van zooveel goede hoedanigheden in haar
kunst: hoedanigheid van de dingen naast elkaar aarzelend maar zuiver neerzetten,
van gevoelig noteeren, van vertèllen eigenlijk, nauwelijks van componeeren. Iets
primitiefs, dat, zonder overigens naar gelijkenissen te zoeken, in enkele partijen tot
den Douanier terugvoert.
Elisabeth de Saedeleer is behalve schilderes, leerares in de weefkunst aan het
nieuwe Instituut voor Decoratieve Kunsten te Brussel, waar de bekende bouwmeester
Henry van de Velde de leiding heeft. Dit instituut, gevestigd in een groote oude abdij,
ligt diep beneden het tweede rondpoint van de Avenue Louise, afzijds van het rumoer
van de hoofdstad.
H.P.L.W.

Kalenders 1931
Jan Schonk's kalender behoort tot de beste dit jaar. Ook hier, evenals bij den
Voerman-kalender die ik in de vorige aflevering besprak, gelithografeerde
voorstellingen uit het natuurleven boven de twee aan twee saamgevoegde
maandbladen. Schonk verschilt van Voerman echter hierin, dat hij veel nadrukkelijker
stileert, hetgeen de ornamentale eenheid van prent en cijferblad ten goede komt.
Het werk heeft dus een uitgesproken decoratieven inslag, maar bleef gewoonlijk
voldoend bewogen en levend in dat decoratieve. Is bijv. de tweede litho mij nog iets
te star en simplistisch in haar vormsynthesen, elders - in de ijsvogeltjes op dennentak,
de orchideeën en de gazellen - paart Schonk een te waardeeren eenvoud en
forschheid van be-
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handeling aan een gevoel voor het rythmisch-sierlijke, terwijl het zwart en wit een
zekere verbeeldingsrijkheid vertoont.
Een tweede kalender, door dezelfde uitgeverij (De Driehoek) toegezonden, lijkt
mij zoo zwak dat ik er liever over zwijg. - Ook een vroolijk gekleurde
Franciscus-kalender door Felix Timmermans, verschenen bij De Sikkel te Antwerpen
en Querido te Amsterdam, heeft mijn onverdeelde liefde niet. Timmermans mag op
grafisch gebied niet geheel onbegaafd zijn, deze quasi-volksche grappigheid doet
op den duur toch wel wat goedkoop aan. De roerende argeloosheid der religieuze
middeleeuwsche volksprenten zal in onze ‘verlitteratuurde’ 20ste eeuw niet aanstonds
worden herwonnen, zelfs niet bij de gratie van alle Vlaamsche engelen en duivelen
door een Vlaamsch succesnummer gelijk Timmermans! Ik ontkom dan ook niet aan
den indruk, dat deze kalender heel wat dichter staat tot Jantje's kladschrift uit de
Groene dan tot de bovenbedoelde middeleeuwsche prentjes.. Overigens zij erkend,
dat de gestichte visschen en zeemonsters op de Juniprent zeer genietbaar zijn.
W.J.d.G.

Aart van Dobbenburgh bij Santee Landweer, Heerengracht 396,
Amsterdam
In den kunsthandel Santee Landweer liet Aart van Dobbenburgh werk van de laatste
twee jaar zien. Van het vroegere werk van dezen kunstenaar, - die de lithografie
zijn liefde geeft en deze techniek als schoon instrument met zéker en gevoelig
touché weet te bespelen, - had men zeer levende, blijvende herinneringen bewaard
aan stillevens, bloemstukken en vooral een dorpskerkje, waarin een stille droom,
die géen vlucht, maar natuurlijke, sterke teederheid was, zich uitsprak met een
eenvoud, die regelrecht uit het hart kwam. Dat deze lyriek, die in den kern door en
door gezond en levensreê was, spoedig zou kunnen ontaarden in een levensvreemde
sentimentaliteit, - deze échte droom spoedig zou kunnen verwateren tot een vage,
ónechte v e r droomheid, van alle realiteit gespeend, - moge door den beschouwer
niet aanstonds als dreigend gevaar voor dit talent gevoeld zijn, van Dobbenburgh
zélf heeft, komt het mij voor, deze dingen wél als schrikbeeld aan zijn toekomst-einder
ontwaard en.... hij is er voor op de vlucht gegaan.... Angst voor de ontaardingen
van den droom dreef hem zich af te wenden van de onderwerpen, waarin hij zich
aanvankelijk vrij kon uitzingen en deed hem zijn droom den toetsteen aanleggen
van de féroce werkelijkheid van het moderne industrieele en handelsleven.... Hij
keerde zich tot de haven met haar zware, als een oppressie werkende
scheepsrompen, haar compacte, vreugdelooze entrepôts, - tot de hoogovens.... En
al houdt hij zich ook tegenover deze onder-
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werpen staande, al ontwrichten zij zijn - droomend - wezen niet en vinden zij in zijn
werk aan de oppervlakte een eerlijke spiegeling zonder verleugening, toch kan,
dieper-in, zijn lyriek hen niét ten volle bemeesteren, hangt zij, deze lyriek, haar
droom óm en áan hen, zonder hen te doordringen. De kunstenaar stelde zich hier
m.i. een ontijdige taak uit angst voor eigen droomen. Maar waar de droom zóo echt,
zóo zuiver is als bij van Dobbenburgh, kan men hem meer vertrouwen dan de
droomer in dit geval blijkbaar zelf deed en had hij zich geen bewuste taken behoeven
op te leggen. Overgegeven en vertrouwend had afgewacht kunnen worden tot de
natuurlijke groei van het talent uit den lyrischen den epischen droom had opgeroepen,
die in het kunst-symbool van genoemde onderwerpen spreken kan. Een groei, die,
waar de wortels van het ‘goede ambacht’ zóo hecht en diep in den vruchtbaren
grond van een rijk gemoed geslagen zijn als hier het geval is, met recht verwacht
kon worden. En zoo die groei dan toch ware uitgebleven, dan nóg zou er niets
verloren geweest zijn. Ook de kleinere, lyrische, teedere droom, die zich aan
eenvoudiger realiteit blijft toetsen, heeft zijn waarde!
Belangstelling voor een kunst die men lief heeft verleidt dikwijls tot een, misschien
ál te psychologische, expertise in het geestelijk laboratorium van den kunstenaar,
een laboratorium dat tenslotte toch mysterie blijft. - Ik ben hier aan deze verleiding
niet geheel ontkomen. Was ik er wel aan ontkomen, ik had kunnen volstaan met te
zeggen, dat nog altijd de bouquetten, de boerentuintjes, het vogelnestje, het
hondenkreng, voor mij dit talent in voller mate openbaren dan deze hoogovens, dit
haventafereel, - deze portretkoppen ook, die, hoe rijk van toon en hoe knap van
techniek, nog niet de heroiek en (of) de psychologie voegen bij de teederheid, die
in den droom van van Dobbenburgh voorgoed verankerd is.
Van Dobbenburgh blijft een voortreffelijk kunstenaar, die als bijna geen ander in
ons land de schoonheden van den ‘steen’ doet spreken en wiens arbeid altijd op
een zéer hoog peil blijft, ook daar waar hij zich, naar men mag aannemen, uit....
overmaat van geweten een taak stelde die hem (nog?) niet geheel ligt....
A.E. VAN DEN TOL

Socialistische kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Om tot eenige klaarheid te komen omtrent deze belangwekkende tentoonstelling
van hedendaagsche internationale socialistische kunst, moet men allereerst
onderscheid maken tusschen socialistische kunst, socialistische kunstwerken, en
kunstwerken door socialisten gemaakt. Een vierde groep van werken - werken die
noch met het socialisme noch met de kunst veel
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hebben uit te staan! - zou hier aan toe te voegen zijn, maar het aantal dezer laatste
werken was après tout gering; toch verhoogde dit kleine aantal den indruk van
rommeligheid en zou een critischer schifting de tentoonstelling als geheel zeker ten
goede zijn gekomen.
Socialistische kunst - het werd openhartig vooropgesteld in de inleiding tot den
catalogus en het mag met klem herhaald worden - socialistische kunst in eigenlijken,
volstrekten zin van het woord bestaat nog niet, kán nog niet bestaan. Indien het
socialisme is en worden zal wat duizenden ervan verwachten; indien het socialisme
niet enkel duidt op een beperkt politieke gerichtheid, maar ook terdege, in meer of
minder nauwen samenhang daarmee, op een wijde cultureele gezindheid; indien
naast een socialistische leer ook sprake is van een socialistische idee, van een
nieuwe levenshouding en een nieuw levensgeloof - dan behoeft het immers geen
betoog, dat tientallen van jaren, ja eeuwen vereischt kunnen zijn alvorens een
werkelijk socialistische s t i j l zich verwezenlijken zal. Het vroege Christendom
bouwde geen ten hemel stijgende kathedralen. Integendeel, het deed wat elke
baanbrekende cultuur noodgedwongen doen moet; het gebruikte van de
overgeleverde vormen al wat maar eenigszins bruikbaar was, het paste een
allegaartje klassieke vorm-restanten toe op nieuwe, vaak schrikbarend willekeurige
wijze. Een voorbeeld is zelfs bewaard gebleven van vroeg-Christelijken
basiliekenbouw, waar de klassieke kapiteelen onderste-boven zijn aangewend! En hier mogen eenerzijds diegenen aan herinnerd worden, die zich smalend uitlaten
over de onmacht van het socialisme om zich aesthetisch te verwerkelijken (een zeer
betrekkelijke onmacht, denkt slechts aan wat de Russen vooral op filmgebied
bereikten), anderszijds ook diegenen, die voorbarige en veelal onpsychologische
onderscheidingen maken tusschen ‘socialistische’ en ‘burgerlijke’ kunst,
onderscheidingen die van tijd tot tijd kant noch wal raken.
Want een blik op de Hollandsche inzending zal terstond doen beseffen, dat een
duidelijke grenslijn tusschen socialistische en niet-socialistische kunst stijlkunstig
althans zéker niet te trekken valt. Niemand toch zal twijfelen aan het
overtuigd-socialistische in het werk bijv. van Marie de Roode-Heyermans, terwijl
het naar den vorm gezien niet alleen burgerlijk, maar bovendien onbeduidend, dus
weinig overtuigd is. Ten deele kan dit zelfs van Hahn's onvolprezen grafiek worden
gezegd, al dwong de kracht der agitatorische bedoelingen hier al dadelijk tot een
veel bondiger en synthetischer, dus ook belangrijker vormgeving. Bij zoowel Hildo
Krop als Charley Toorop kan men spreken van een volop modern, psychisch doorlicht
realisme; beider kunst is in zoo verre socialistisch te noemen, dat de strijd om nieuwe
waarden openbaar is in den drang tot een opstandig-ethische karakteristiek (bij
Charley Toorop) en tot een massale veralgemeening (bij Krop). Weer iets duidelijker
misschien zijn de kiemen van een - mogelijken! - toe-
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komstig socialistischen stijl zichtbaar in het aesthetisch nauw verwant, psychologisch
zéér uiteenloopend werk van Van der Leck, Alma en Van Hel. Is de hooggestemde
kunst van den grooten, eigenzinnigen Van der Leck in wezen feitelijk aristocratisch,
zij het met revolutionnairen inslag, de bitse prenten van Alma en de meer
gemoedelijke, kinderlijk vervulde schilderingen van Van Hel lijken mij onmiskenbaar
socialistisch; ideologisch gezien door hun dienend en volksch karakter, stijlkundig
door hun geometrischen grondslag, waarin de erkenning van het
bovenpersoonlijk-wetmatige tot uitdrukking komt. In de hier afgebeelde snede van
Helios Gomez, uit een map ‘Schrikbewind in Spanje’, treft men overeenkomstige
karakteristieken aan.
Met bovenstaande bedoel ik niet specifiek aesthetische waardebepalingen te
geven, maar slechts bij benadering de verhouding te schetsen, waarin de genoemde
kunstwerken staan tot het cultuurverschijnsel dat socialisme heet. Want waarom
overtuigt in d i t milieu het toch buitengewoon fraai en allerminst ‘burgerlijk’ doek
niet, dat de Rotterdammer Bieling inzond? Moet niet de reden gezocht worden in
het feit, dat het te lyrisch is en te duidelijke herinneringen wekt aan den
egocentrischen Picasso? - Nagenoeg alle Hollandsche of buitenlandsche inzendingen
vertoonen toch in hun bonte verscheidenheid van opvattingen déze
gemeenschappelijke factor: de volstrekte afwezigheid van het egocentrisch-lyrisch
element, hetwelk juist ten goede, maar vooral ten kwade het kenteeken mag heeten
van negen tienden onzer tegenwoordige kunstproducten.

De afwezigheid van deze lyriek treft het sterkst bij de Russische afdeeling, die dank
zij de bemiddeling van de Woks en van het genootschap Nederland Nieuw Rusland
tot stand kwam. Hoewel gebrek aan ruimte mij belet, de buitenlandsche inzendingen
uitvoerig te bespreken, mag toch gewezen worden op het treffend verschil tusschen
de aanwezige Duitsche en Russische werken. Nagenoeg alle Duitsche stukken
hebben hetzij een diep tragischen, hetzij een destructief critischen inhoud. De
aangrijpend menschelijke, geloofskrachtige, maar toch bijna vertwijfelde kunst van
Käthe Kollwitz vertegenwoordigt de eerste categorie werken, die van Grosz de
tweede.
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Grosz het na-oorlogsche (en het tegenwoordige!) Duitschland gezien heeft: als een
botte, brute, ontzielde, tot de kernen verziekte en aangetaste wereld - koud, wreed
en godverlaten. De fantasmagorische duivels van Jheronymus Bosch of Grünewald
verbleeken naast deze laaghartige, corrupte en belachelijke wezens, waarin wij....
onszelf kunnen herkennen. Een kunst zoo wrang, dat zij koud maakt en verstommen
doet; roekeloos tot het uiterste, in haar cynisme niets ontziend; maar tegelijk
ontstellend wáár. Want men voelt het, Grosz is geen meegesleurde, gelijk zoovelen
het waren die de decadentie van hun tijd biechtten; hij geniet zijn boosaardigheden
niet; hij is een geteisterde, in wien het leven alle hoop en liefde uitroeide en die
bezeten schijnt van één laatsten drang: met een beklemmend nuchtere
doeltreffendheid zijn haat uit te spuwen over deze maatschappij, waarin hebzucht,
sensualisme en het bitterste onrecht de alleenheerschappij voeren. Deze kunst is
niet de individueele daad van een willekeurigen kunstenaar, maar het verscherpte
spiegelbeeld van een deel onzer tegenwoordige menschheid. Zij overtuigt omdat
zij een sociale werkelijkheid beeldt.
Dat er naast deze werkelijkheid ook in Duitschland een andere bestaat, bewijzen
de aanwezige foto's naar bouwwerken van Gropius, Haesler e.d. Toch is het een
verademing, na werken als die van Käthe Kollwitz, Grosz, Dix, Herman, Hiob e.a.,
de Russische werken te bestudeeren. Zeker, ook hier geen accenten van klassieke
harmonie! Er is nu eenmaal een kunst, die uitdrukkingsrijk wil zijn, en een kunst,
die schoonheid zoekt; en in het socialistische kamp, ook in het Russische, is het
woord nog altijd aan de harde strijders, niet aan de milde droomers. Maar zoo ergens
sprake is van een allereerste verwerkelijking van een socialistischen stijl - het wordt
met het noodige voorbehoud geconstateerd! - dan is dat toch in Rusland. Deze
kunst, hoe onvolwassen nog vaak, hoezeer een mengsel van oud en nieuw en van
talrijke Westersche invloeden, heeft een kern die men elders mist. Zij is positief,
bouwend, daadkrachtig, vitaal. Zij is tot in haar kinderlijkste experimenten, tot in
haar meest starre en sombere Byzantinismen, doortrokken van een primairen en
gezonden, levenssterken geest. Men weet wat men wil en heeft inderdaad, om een
term van Carlyle te gebruiken, ‘fire enough in one's stomach to consume the
universe’....
Deze bespreking zou te onvolledig zijn, indien niet terloops enkele briljante
fotomontages van John Heartfield en Ladislaws Moholy-Nagy werden gememoreerd.
W.J.d.G.
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Het werk van den teekenaar en schilder Bendien
door A.M. Hammacher
I Algemeen
MISSCHIEN is geen tijd vóór dezen zoo rijk en tegelijk zoo rampzalig geweest door
een overvloed van verschillende tendenties in de kunsten.
Ook de zoo goed als gelijktijdige bloei van talrijke geniale geesten in de 15e en
16e eeuw, het renaissancistische hoogtepunt, vooral in Italië, gaf een profusie van
verscheidenheden, van genieën en talenten, waarmee toch deze tijd, die de onze
heet, weinig gemeen heeft. Wel bindt geen middeleeuwsche centrale ordonnantie
de renaissancistische kunstverscheidenheid, maar deze is niet een dusdanig verdeeld
complex van tegenstellingen, dat het bijeengebrachte werk van uiteenloopende
persoonlijkheden zou vloeken of botsen. De profusie der renaissancistische
kunstbloei was gegrond op een rijkdom van persoonlijke verschillen, die van
g r o n d t o o n vrijwel gelijk gestemd, gezind waren. In die phase der zich
ontwikkelende, individueel-innerlijke eenheid, doen de verschillen zich nog niet als
uiteenloopend van richting voor.
Wanneer wij b.v. bij B u r c k h a r d t lezen van het landschappelijke genieten en
de natuurverrukking in de 14de eeuw van P e t r a r c a of A e n e a s S i l v i u s ,
wanneer de ruïnes der antieke wereld niet alleen archeologische hartstochten
bevruchten maar het sentiment in beweging brengen van den eenvoudigen
genietenden mensch, dan begrijpen wij hoe drie eeuwen later C l a u d e L o r r a i n
b.v., in al zijn eenzaamheid en teruggetrokkenheid, beantwoordt aan een levend
gevoel voor het eeuwige in het natuurlijke en een daarmee stemmende geestelijkheid
van het architectonische element, welk gevoel reeds eeuwen achter zich had. Het
lijkt, oppervlakkig bezien, niettemin mogelijk de renaissancistische figuur b.v. van
Raphael, in strijd te achten met de groote dramatici van zijn milieu. Zeker voegt hij
zich niet naar de dwingende hartstochten van een M i c h e l A n g e l o , noch naar
de diepzinnige menschelijke peilingen van da Vinci. Maar toch blijkt ook hij met
anderen onder één dak te kunnen huizen, zonder dat wij hem, geestelijk, isoleeren
moeten. Zijn verschijning is niet toevallig-afwijkend, maar een voltooiïng, wellicht
de eenvoudigste, zuiverste, stilste schoonheid van een woeligen, in menig opzicht
zelfs woesten tijd. Hij is, populair bekeken, de minst verstaanbare zijde ervan, omdat
hij koel lijkt, omdat zijn passie aan direct-warme menschelijkheid tekort komt, de
menschelijke verhoudingen
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niet beroert en langs dien weg dus niet ontroert. Ten opzichte van de hedendaagsche
voorkeur voor bewogen ontroering en tragiek in kunst, waaraan het privilege van
menschelijkheid bij uitstek wordt toegekend, staat de passie van den reinen, zuiveren
en teruggetrokken mensch op den achtergrond.
Hij brengt geen tooneel van strijd en leed in beeld, gelijk het publiek zulks ook in
de kunsten het liefste bijwoont. Maar in een tijd van groote persoonlijke hartstochten
ontwikkelt zich in figuren als Raphaël de stille vrucht van hetgeen brandt in wilder
droomen van anderen. Hij doordringt zijn tijd niet, noch zou het juist zijn te meenen,
dat zijn qualiteiten de levensgemeenschap van toen beheerschten. Doch in het
complex is hij een noodzakelijk schoonheidskristal.
De hedendaagsche verscheidenheid mist evenwel dien verbindenden grondtoon.
Het is niet uitsluitend de afstand, die pas het gezicht of het gehoor verscherpen voor
wat bindend is. Van dichtbij bezien blijkt een groot deel der hedendaagsche kunsten
stellig geen onderdak te hebben. Een beeld b.v. van J. Raedecker voegt zich niet
naar het strakke-gladde, glas-metaal-beton-vertrek der linksche bouwkunst. De
vlakken dulden zelden muurschilderingen of schilderijen, de ramen schuwen de
vensterkunst. Al wat de runen heeft van het werk der handen, het ambachtelijke in
kunst, vloekt met de jongste technische toepassingen der linksche bouwmeesters.
Wat zich voegt, moet in kleine groepen bij elkander worden gezocht, voorzichtig,
behoedzaam. De kunstwerken geven aanleiding slechts tot s e c t a r i s c h e
v e r b a n d e n . Een Vlaminck b.v. vloekt naast Leger, maar een Utrillo verdraagt hij
beter. Marie Laurencin kan met wat goeden wil bij een Foujtia worden gebruikt,
maar bij de nieuwste surrealisten worden beiden onherroepelijk uitgeworpen.
Ook de geestdriften en de affiniteiten tot vroegere cultuurstadia zijn verdeeld. De
renaissancistische geestdrift voor antieke cultuur mag wel niet tot het wezenskenmerk
bij uitnemendheid der renaissance worden gerekend, toch getuigt de tegenwoordige
groepsbelangstelling voor uiteenloopende historische tijdperken, tegenover die
gezamenlijke gerichtheid der renaissancistische cultuur (zij het uit verschillende
oogmerken), op een verdeeldheid zonder grondtoon van de groepen. De
renaissancistische bloei van een portretkunst houdt verband met het toen levende
markante persoonlijkheidsbesef. Onze verscheidenheid rust echter niet op
persoonlijkheden, toont eerder v e r v a l van persoonlijkheden. Het b e s e f van
persoonlijkheden krijgt geen ontwikkelingskansen. Het wordt vrijwel dadelijk
overstemd door naar nieuwe aspecten jagende, nog ongevormde of halfbewuste
krachten, die allen sectarische invloedsbeelden toonen, maar zich weinig of niet
individueel differentieeren. Het is redelijk, dat een werkelijke portretkunst op zoo'n
bodem niet leven kan. De persoonlijkheden zijn van den dag en alleen de fotopagina
der kranten mag het restant der persoonlijkheidserkenning

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

91
heeten. De heldenvereering gaat denzelfden weg. Het publiek over-eet zich kennelijk
aan de illustere levens; gelijk de spijskaarten van de goede restaurants voor iedere
nuance van smaak een spijs hebben, zoo bieden de literatoren en uitgevers een
keuze van helden voor ieders gading, die door haar uitgebreidheid alle besef van
voorbeeldige grootheid vernietigt.
De voorbeelden zijn talrijk genoeg. Iedereen kan uit eigen ervaring weten hoe
verdeeld de bij kunst betrokkenen zijn in hunne vereeringen. Niet alleen de
kunsthistorische specialisatie is tot een uiterste van stofverdeeling gekomen, die
beter stof-v e r s p l i n t e r i n g mag worden genoemd, doch ook de genieters,
waaronder de verzamelaars soms kunnen worden begrepen, blijken vaak uitsluitend
Egyptisch, dan wel Islamitisch of Aziatisch te reageeren; de verliefden op de
Romaansche phase blijken blind voor de Gothische; de vereering van Vincent kost
onherroepelijk het leven aan Gauguin, enz.
Wij kennen felle vereeringen voor negerkunst en gelijktijdig subtiele adoraties
voor den teersten uitbloei in Perzische miniaturen. Het oer leeft naast het bleekste
spel van den over-beschaafden geest.
Wij, die in dit waarlijk ontzaglijk veld van oer- en cultuurwerkingen begrepen zijn,
zien in onze kleine en geringe uren verwarring.
Wij zien de -ismen elkander bestrijden en het laatste -isme heeft het gelijk van
den laatsten spreker. Geen der -ismen kenmerkt zich door persoonlijkheden,
hoogstens door nationaal-getinte groepen. Expressionisme was gemeenlijk in
Duitschland beter dan de Hollandsche natrillingen; het was zelden Fransch; cubisme
was in Frankrijk een tijdlang beter dan elders, enz.; maar al die wendingen
vermengen zich, zijn niet diep, niet groot genoeg, om zich langer dan een kort
tijdsbestek te handhaven. Het zijn typische sectarische groepsbewegingen, die de
zeldzame grootere figuren in het kunstleven omspoelen, maar niet verzwelgen.
C o l l e c t i e f gezien duiden ze op weinig anders dan nog niet beheerschte, nog
niet gevormde hevige werkingen van natuur en geest, die zich aan het bewustzijn
manifesteeren als beginselen, grensbegrippen, die, onvoldoende begrepen, telkens
van gedaante verwisselen en van plaats verschuiven. Ieder nieuw -isme heeft
behoefte aan een nieuw manifest. Het werk-bewustzijn heeft behoefte aan
woord-bewustzijn. Het onbeholpene van de manifesten en de dogmatische
verzekerde toon bewijzen den ruwen, innerlijk nog niet vrij gekomen staat der
waarden, die zich historisch van telkens nieuwe steunen en aangezichten voorzien.
Een renaissance beleven wij geenszins, een nieuwe middeleeuwen bezitten wij
nu niet. Uit schier alle phasen van menschelijk scheppen en denken achter ons,
zijn de vormen, de kristallisaties, losgeraakt, vlottend geworden, als ijs dat bij
dooi-adem in schotsen breekt en kruiende een laatste gevaar is, een macht vol
dreigend geluid. In een barren tijd, te midden van gevaren, leeft in ons de jonge
kracht van het zich naar nieuwen samenklank, uit oude
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zwaarte oprichtende leven. Het botsen van de verdeelden en het rumoer der -ismen
lost zich vanzelf op, als alle dingen komen aan hun uiterste. Dan zullen de stroomen
weer vloeien en bevaarbaar worden voor velen. De uitersten worden doorleden: het
oude gaat over in het nieuwe; het oude, dat niet onsterfelijk was; het nieuwe, dat
het evenmin zal zijn.

II
Het werk van B e n d i e n in het midden van de aandacht, als centrum van deze
beschouwing stellen, beteekent het teruggetrokkene tijdelijk een openbaarheid
geven, die strijdig is met zijn aard. Hij teekent en schildert; op tentoonstellingen is
hij de stilste gast; hij maakt geen tentoonstellingswerk; het is er niet thuis, het kan
er moeilijk worden gezien en die het zagen en meenden te moeten bestrijden hebben
het in den regel niet in zijn aard gezien.
De taak zij daarom deze: zijn werk te toetsen aan de heerschende stroomingen.
Het verschijnt dan vanzelf in zijn beperkingen, zijn grenzen; het komt dan vanzelf
niet buiten redelijk verband op een voetstuk te staan. Het is geen kunst die een
monument verlangt; het heeft recht - maar zelfs dit recht is tegenwoordig moeilijk
te veroveren - op een langzame stille aandacht, vrij van mode, rumoer, vooropgezette
vijandigheid.
Uiterlijk zou het werk van B e n d i e n bij verschillende -ismen passen en om die
reden sectarisch verheerlijkt of verworpen kunnen worden. Wat in een -isme zich
uitspreekt is als formuleering in den regel onhoudbaar. De drang, het diepere streven,
dat er onwillekeurig heen voerde, heeft met de tijdelijke leuze of formule slechts het
verband, dat een concierge met zijn gebouw onderhoudt. Hij is de oppervlakkige
woordvoerder aan het voorportaal; de verstandhouding met de wereld; de wegwijzer,
die de richting, maar niet het doel kent van den tocht. Alle eigenlijke werkzaamheid
gaat onverstoorbaar haar gang. Het publiek terrein der -ismen is weinig meer dan
samenscholingen van nieuwsgierigen en belanghebbenden; de taal der -ismen is
het hulpmiddel waarmee sprekers en schijvers over de kunstongevallen elkander
verstaan. Maar die hulptermen dekken de werkzaamheid niet; ze dekken de
modieuzen en de epigonoï. De werkers blijven niet het -isme maar het beginsel
trouw. De figuren van tweede en lagere orde behooren tot de
kunst-beurssamenscholingen. Ze verdienen aan ieder -isme en weten in ieder
volgend -isme een vrij aardig figuur te maken.
Wie echter iets van B e n d i e n wil begrijpen, moet zich ontdoen van de
gebruikelijke schilderkunstige amuzementsmiddelen.
B e n d i e n mist alle verband met de groep, die in Amsterdam Jan Sluyters in zijn
midden heeft. De coloristische gesteldheid van deze groep, die na Breitner/Verster,
behoudens vlagen van belangrijk werk, coloristische
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vertroebeling en opmerkelijke ongelijkheid van plan heeft gebracht, zonder uitkomst,
nu ook de constructieve elementen daarin zijn verzwakt, staat volkomen buiten de
werksfeer van Bendien. Hij behoort dus niet tot de kern der Boendermaker-groep,
die in ons land een tegenwicht heeft in de Kröller-Müller-stichting. Doch ook bij dit
onder leiding van Bremmer gevormde reservaat voor modernen, heeft Bendien tot
nu toe geen openbaar onderdak gevonden.
Ook het gestrenge dogma van het door Mondriaan geformuleerde neoplasticisme
spreekt over B e n d i e n feitelijk den banvloek uit, omdat een deel van zijn werk
buiten het strikt afgepaalde terrein valt.
De groote beweging, die ten nauwste verbonden is met de bouwkunstige
ontwikkeling en de kunstmogelijkheden beschouwt in afhankelijkheid tot een
bouwende gemeenschap, raakt evenmin zijn werk. Hij zal nooit de droomen begrijpen
van muurschilders, die voor de idee der monumentale gemeenschapskunst een
gansche toekomst als schilderijschilders gaarne offerden.
Tijdelijk raakt hem de uiterst linksche bouwkunst (bij ons o.a. Oud, Rietveld, Buys,
v. Ravensteyn). Het loont dit punt nader te bespreken, omdat het meteen den grond
van zijn werk nader brengt.
Het bewust laten varen van de oude kunst-ambachten, als bouwend bestanddeel,
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden door middel van de machinale technieken
en de voortbrengselen daarvan, heeft noodwendig gevoerd tot een zich rekenschap
geven van hetgeen men zich voorstelt z u i v e r b o u w e n te zijn. In die concentratie,
strikt op het bouwbeginsel, is iedere toegang voor andere kunsten afgesloten. Geen
schilder, beeldhouwer of maker van gebrandschilderde ramen wordt geduld. Deze
zien zich weder verwezen naar louter zelfstandige scheppingen, buiten ieder
bouw-verband. Op de door Berlage in de Beurs-periode geopende bron van nieuwe
mogelijkheden voor een samengaan onder architectonische hoede is, na een
tusschenstadium met picturale invloeden, een phase gekomen van puriteinsche
beperking, waarin de extremisten iedere bijdrage voor andere kunsten als een
1)
vertroebeling, niet als een steunend en verrijkend bestanddeel, begrijpen.
Vermoedelijk is dit ook weer een doorgangsstadium, waaruit de gezuiverde kunsten
elkander kunnen vinden in een verband, dat ten tijde van de eigen regeneratie
volstrekt niet als mogelijk kon worden aanvaard. Als gevolg van een verruimend
herkennen van zichzelf in anderen, kan een nieuwe periode synthetische
verschijningsvormen brengen.
Techniek boeit in deze jaren ongemeen; iedere werkelijk bouwkunstige niet
aesthetisch verwaterde periode heeft haar technische concentratie in

1)

De toepassingen door Le Corbusier en in ons land door Jan Buys in het gebouw van de
Volharding in den Haag zijn nog uitzonderingen, die de extreme concentratie niet wezenlijk
veranderen, al zijn het symptomen van een weder zich wijzigend instellen.
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belangrijke mate gehad. Toch was noch is techniek ooit meer dan middel; eenzijdige
ontwikkeling van a e s t h e t i s c h e factoren, vooral in de vorige eeuw, heeft een
verzwakking gebracht ten opzichte van het begrip eener organische structuur. De
reactie op die aesthetische en romantiekerige overwoekering wordt nu gevonden
in een wellicht te nadrukkelijk daardoor op beurt weer gevaarlijk-dogmatisch
beklemtoonen van nieuwe technische elementen. Doch hoe ook deze tegenwoordige
periode zich moge doen gelden voor het toekomstige, niemand zal kunnen
voorbijzien, hoe het werk der niet-modieuse spelers met de nieuwe middelen, met
eenvoudigheid en zuiverheid van ruimte-beelding, tegelijk het l i c h t e en o p e n e
heeft gebracht, het heldere, klare en het ruime, inplaats van het clair-obscur, het
zware en geslotene.
Wij zien dit inderdaad q u a l i t e i t e n worden. En hoezeer ook het aspect der
tegenwoordige kunstproductie onderhevig is aan een te veel van opzettelijke
bedoelingen, die van huis uit niet eenvoudig genoeg zijn, om den
modieus-aanvaarden eenvoud waarachtig te doen lijken, toch is het heldere,
eenvoudige en ruime (tot hoedanigheid geworden bij de - weinige - besten) een
belofte van mogelijken nieuwen samen-klank. Want in dit licht en klaar worden, in
dit zich stellen en kantig-zuiver uitkristalliseeren van het ijle, ligt het samenklinken
verborgen, als iets dat daaruit en daarna geboren kan worden.
Om terug te keeren tot het werk van B e n d i e n , zijn verhouding tot de extremen
der hedendaagsche bouwkunst laat zich gemakkelijk verklaren uit een verwant
verwezenlijken van ijle, klare en zuivere hoedanigheden. Niet geheel passende in
de f o r m u l e s der -ismen, ontwikkelde zijn werk zich toch vrijwel onmiddellijk
tegengesteld aan alle gemengde en technisch gangbare schilderkunstige
bedoelingen. Hij behoort derhalve, ondanks het gemis van dogmatische toepassingen
van neo-plasticisme, dichterbij Mondriaan of Van der Leek, dan bij anderen.

III
Strikt gezien is het verschijnsel van het werk van Bendien een van de zuiverste
voorbeelden van de uitersten der schilderkunst, dat wil zeggen een tot den
o o r s p r o n g gekeerde wijze van schilderen, na een overvloedigen bloei, die
vermoeid, lusteloos en vaal was geworden. Zulk een keer, gestreng en zuiver,
beteekent het werk van Bendien. Er is geen andere mogelijkheid geweest voor de
schilderijkunst, als de architectonische kans niet werd begrepen en aanvaard; geen
andere, want de coloristische epigonoï aan het eind der vorige en het begin van
deze eeuw, kwamen slechts tot pikante buitenissigheden, die alleen de grove en
overprikkelde sensatie toevoegde aan het vorige; zij konden slechts vergrooten,
heviger maken, mateloozer worden; zij werden barok in wezen, maar onder hen
huist geen El Greco. Die de
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schilderijkunst in deze baroke strooming on-eigenlijk zagen worden, keerden zich
en zuiverden de middelen, werden liever armoedig, dan een halfslachtigen tooi
zonder fondsen aan te schaffen.
Het is geen wonder, dat de barok-overheersching, die ook de monumentale
richting voortdurend bedreigde en nog bedreigt, altijd deze zuiveraars als arme
stamelaars heeft gezien. In het geheele beeld van de hedendaagsche kunsten lijken
deze teruggetrokken ascetische zuiveraars bleeke, stille, armoedige
experimenteerders. Critici worden er vaak ongedurig bij, vinden geen kleur, geen
vorm, slappe lijnen. In het bijna algemeene streven naar kracht, onstuimigheid,
hartstocht, tragiek, dramatiek, enz. krijgt het in zich gekeerde geen kans. Het is te
bloedarm, te bleek, te koel.
B e n d i e n begon ongeveer in 1911/12 met eigen werk. Zijn leermeester is K l a a s
v a n L e e u w e n geweest. In het Parijs van voor den oorlog, tusschen '11 en '14,
vormden zich de jonge krachten van John Raedecker en B e n d i e n , die er samen
zwierven en een harden, armen, moeilijken, tijd hadden. R a e d e c k e r volgde in
zijn schilderwerk bijna alle -ismen, die zich toen vertoonden. Het duurde vrij lang,
in tegenstelling tot zijn beeldhouwerswerkzaamheid, eer hij in het schilderen zichzelf
werd. B e n d i e n heeft vrijwel dadelijk in zijn werk het begin gevonden dat het zijne
was. Nog iets vroeger dan bij Mondriaan en Van der Leck, zijn bij Bendien
niet-op-de-voorstelling gebaseerde composities te vinden.
In die niet uit voorstellingen geboren vroegste lijncomposities van Bendien (twintig
jaar gelden) werkte hij geenszins berekend-opzettelijk voorstellingloos. Het is
volkomen onjuist hierin bewust-theoretische experimenten te zien, gelijk het evenzeer
fout is dit abstracte kunst te noemen. Deze teekeningen zijn onder duisteren drang
ontstaan; duiding kan ‘achteraf’ geschieden, maar in beginsel ontsproot het werk
niet aan het noembare. Het bewuste element erin beperkt zich tot het technische
middel: de lijn, die niet dikker of dunner is, geen toe- of af-nemen van
gevoels-beweging uitdrukt; niet in de hand-van-doen onmiddellijk het sentiment
vertolkt. Deze lijnen zijn beheerscht tegengesteld aan dergelijke intenties; ze zijn
niet lyrisch; ze versnellen noch vertragen in hun loop; ze drukken alleen door de
richtings-wijzigingen innerlijke lusten en onlusten uit. Er is in teruggehouden alles
wat b.v. de impressionisten door de onmiddellijke drift der handen en momenteel
gevoel of stemming openbaarden in visueele lijnen. Met dingen of zaken houden
deze lijnen geen verband; zij zijn niet van voorstellingen uit begrepen, geen
abstracties dus ten opzichte van de zinnelijke waargenomen wereld; maar
fundamenteel onderscheiden daarvan door hun volstrekten aard. Het lijkt beter deze
wijze van kunst volstrekt in plaats van abstract te noemen. Het is echter zuiverder,
maar dan blijft de bepaling negatief, te gewagen van uit de voorstelling gegroeide
en niet-uit-de-voorstelling ge-
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groeide kunst. Bij V a n d e r L e c k b.v. moge het eindpunt nog zoover van de
zinnelijk-ervaren visueele wereld verwijderd zijn, toch is zijn beginpunt in den regel
van de voorstelling uitgegaan en verdund en ijl behouden gebleven in de eindphase.
Compositorisch gezien is hij beperkter dan M o n d r i a a n , die, zoo begrepen, een
grooter, vrijer en geestelijker vlucht neemt, tot dieper waarden voert dan V a n d e r
L e c k , die zeer zelden vrijkomt van het voorstellings-zwangere begin. V a n d e r
L e c k werkt naar een bepaalde ijlte toe. Mondriaan hanteert de middelen der
voorstellingsvrije gebieden.
In deze verschillende posities ten opzichte van het voorstellings-vrije gebied komt
ook de aparte gesteldheid van Bendien uit. In zijn niet-uit-de-voorstelling gegroeide
werken komt hij dichter bij M o n d r i a a n dan bij V a n d e r L e c k . Hij werkt niet
uit een naturalisme, althans niet uit een geboeidheid door bepaalde visueele
waarnemingen (van een of ander stilleven, landschap, mensch of dier), naar een
idee van het essentieele daarvan en laat zijn compositie niet beheerschen door dat
uitgangspunt. Hij werkt met een lijn in het open vlak, die hij als zoodanig door richting,
door het korter of langer, dik of dun, zwaar of licht zijn, beteekenis toekent i n
v e r h o u d i n g tot andere lijnen. Die betrekkingen van de lijnen in het vlak behooren
1)
essentieel tot zijn uitdrukkingsmiddelen. Het is in zijn werk van belang h o e de
richtingen en de lange of korte, zware of lichte kwaliteit der lijnen zich verhouden;
of zij zich afkeerig van elkander dan wel genegen gedragen, bits op elkander
aanvliegen dan wel evenwijdig gescheiden langs elkander heen gaan. Deze
eenvoudige en zuivere, maar voor velen zeer ontoegankelijke uitdrukkingsmiddelen,
bepalen de qualiteiten van zijn werk. De onderlinge spanningen dezer betrekkingen
stellen te zamen de spanning van het geheel, dat als zoodanig op den beschouwer
werkt maar niet kan worden begrepen zonder een aandachtig en vrij zich verdiepen
in de deelen en middelen. Hij o m v a t niet het een of andere gezichtsbeeld in
contouren; hij werkt niet met o m t r e k k e n ; hij wekt in ijlte spanningen, door
b e t r e k k i n g e n te openbaren. Met die betrekkingen, stelt hij het volstrekte; anders
echter dan Van der Leck, die het natuurlijke als het ware tracht te ontbolsteren (een
gevaarlijke bezigheid).
Het is dus kunst aan een grens; zooals in het denken de grensbegrippen
oneindigheid, eenheid, onsterfelijkheid, volstrektheid, niet in beelden geschouwd
noch ervaren kunnen worden, maar toch in het denken worden gesteld, zoo heeft
ook de schilderkunst haar grensfiguren, haar uitersten, waar het beelden en vormen
in den strikt natuurlijken zin ophoudt en het phenomenale zich uitdrukken de zuiverst
mogelijke middelen zoekt.

1)

Hoewel de keuze der reproducties daardoor eenzijdig-beperkt en wezenlijk onvolledig is ten
opzichte van het geheele veld der werkzaamheid van Bendien, heb ik toch afgezien van het
opnemen der voorstellingsvrije reproducties omdat de q u a l i t e i t der lijnen in autotypie en
de verkleining der verhoudingen ongeveer n i e t s overlaat van de wezenlijke werking.
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Zoomin als denken een strikt verstandelijke functie is, die zonder aanleg mogelijk
zou zijn, zoo ook berust een werkwijze als die van Bendien niet op
bewust-verstandelijk overleg, maar op een kunstenaarsaanleg, waarin ‘van nature’
het verkeer aan grensgebieden eigen is.
Het vroegste werk, zonder voorstelling, ontstond nog in hooge mate onder drang
van onbewuste krachten en bleef daardoor sterk-subjectief. Het aandeel van het
onbewuste in kunst is de oncontroleerbare factor, die alle kunsttheorie op haar beurt
belachelijk heeft gemaakt. Beoordeelaars hebben zulke lijncomposities als abstract
en tegelijk als bewust-opzettelijk-experiment gedoodverfd! Alle behoorlijke
terminologie ontbreekt op dit gebied en maakt niet alleen het elkander maar ook
het zichzelf verstaan zeer moeilijk.
Het probleem der voorstellingslooze kunst is door die verwarde terminologie
ingewikkelder geworden dan de kwestie in wezen is.
Het geestelijk plan van kunst hangt niet af van het al dan niet voorstellingslooze.
Het ontbreken van voorstellingen maakt het werk niet onvoorwaardelijk abstract,
noch wordt het alleen daardoor reeds van hooger orde. De onvervangbare
bemiddeling tusschen het eindige en oneindige in ons, die kunst heet, hangt noch
eenzijdig van de voorstellingen af die de natuur van het leven aanvoert, noch
eenzijdig van het beeld-loos domein van het boven-natuurlijke. In kunst ontstaat
betrekkelijke eenheid van twee werelden; tusschen eindig en oneindig, tusschen
natuur en geest, tusschen bewust en onbewust, bloeit kunst, als een wonderlijke
en onvervangbare bemiddeling voor den mensch.
Van het evenwicht tusschen die twee-voudige toevoer hangt de geaardheid van
het werk af. Nooit mogen wij vergeten, dat hetgeen binnen ons geschoold bewustzijn
valt, het noembare, het beheerschte, het bewuste van kunst, haar helft slechts
betreft. Haar verstaanbaarheid hangt af van hetgeen haar bewuste, beheerschte
deel (als instrument) wekt in den beschouwer; maar wat gewekt wordt is op zijn
beurt een verhouding van bewust en onbewust.
Het is duidelijk, dat die steeds betrekkelijke verstaanbaarheid niet staat en valt
met de voorstelling, zoomin als de lagere of hoogere geestelijkheid daarop kan
worden gebaseerd. Het plan van muziek is niet hooger dan dat van andere kunsten,
omdat ze voorstellingsloos zou zijn (een veel gelezen bewering!); noch is het
ontroeringsvermogen van muziek een bewijs van haar geestelijke orde.
Voorstellingslooze schilderkunst en muziek kunnen van troebel-zinnelijk plan zijn.
Een zeer verstaanbare geschilderde natuurlijke voorstelling kan dusdanig van
geestelijke hoogte zijn, dat de essentie niet tot de menigte maar slechts tot begaafde
enkelingen van gelijke orde doordringt.
Het werk van B e n d i e n , als geheel bezien, past dáárom niet in de theoretische
bespiegelingen, omdat het voor een deel voorstellingsloos is en voor een ander
deel de voorstelling gebruikt.
Besluiten wij onze beschouwingen met het deel van zijn werk, dat door
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het handhaven van bepaalde beeld-motieven, een schijn van kans heeft beter
begrepen te worden, hoewel in wezen het plan van dit werk niet anders is en dezelfde
verdiepte aandacht vraagt.

IV
Als schilder komt B e n d i e n tot dezelfde gestrenge onderzoekingen van zijn
middelen als wij in zijn lijncomposities zagen. Hij gaat daarin zoover, dat zijn
beschikbare kleuren zich tot een buitengewoon groot aantal hebben uitgebreid. Niet
alleen de wijze van schilderen (de keuze der penseelen, de manier van verf op het
1)
doek brengen) analyseert hij uiterst subtiel, ook de verf-substantie keurt hij met
een nauwlettendheid, die daarom zoo groot is, omdat voor B e n d i e n de q u a l i t e i t
van de kleur die hij bereiken wil sterk afhankelijk is van de samenstelling. Zoo kent
hij een aantal rooden, zwarten, wit, enz., veel grooter dan bij de meeste schilders
het geval is. Hij heeft een wonderlijk ver ontwikkelde sensiviteit voor de verschillende
werking van rooden b.v., die voor anderen slechts de beteekenis hebben van
s c h a k e e r i n g e n . De verschillen van wit b.v. zouden in werk van B e n d i e n de
beteekenis kunnen krijgen van c o n t r a s t e n . Het is geen wonder, dat op
tegenwoordige tentoonstellingen, waar negen tiende deel vrij ruw en
oppervlakkig-snel, zonder veel zorg voor de kleur-qualiteit, is geschilderd, een
strenge analyse en een sensitiviteit, gelijk van B e n d i e n , volkomen over het hoofd
wordt gezien of als belachelijk-kieskeurig wordt aangemerkt.
Wie beter toeziet zal moeilijk kunnen ontkennen, dat een schilderijtje gelijk dat
van het bruidspaar met een liefde en toewijding voor verdeeling en kleurwerking is
geschilderd, die van een schier middeleeuwsche kloosteraandacht getuigt. De
hartstocht voor een zoo zuiver mogelijke techniek remt vanzelf de productie. Bendien
2)
werkt langzaam en langdurig.
Zijn portretten zijn met potlood geteekend en technisch uiterst gaaf. Het fijne
korrelige grijs beheerscht hij geheel; het blank wordt een waarde. De karakteristiek
wordt niet met ‘treffende krabbels en contourtjes’ bereikt. Hij geeft de structuur van
een kop, de vorm van het gelaat, zonder gebruik te maken van het onderscheid
tusschen ‘details en groote lijnen’. Het portret van een vrouw is op deze wijze een
wonder van gaafheid geworden, gaaf van techniek, gaaf vooral ook door de volstrekte
pure aandachtigheid. De structuur is gegeven zonder dat deze tot s c u l p t u u r is
geworden. Een verdienste, die in dezen tijd van overdreven sculptuur in een deel
der schilderkunst, van beteekenis is. Het preciseeren van den proevenden mond,

1)

2)

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn de erkenning, dat het zelf prepareeren der verven
een natuurlijke beperking en vereenvoudiging der middelen zou veroorzaken, waartegen de
veelheid der chemische fabrieksverven veelal van weinig duurzame hoedanigheid, het pas
dan zou afleggen, zoodra de n o o d z a a k van een overvloedige keuze op deze wijze niet
meer zou worden beseft.
Van de oudere schilders heeft vooral F a n t i n L a t o u r een voorkeur bij hem. Diens drang
naar zuiverheid, diens stille innigheid, met de ingehouden drift voor het sublieme, verstaat hij
als een verwantschap.
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het regelrechte kijken van de overwegende oogen, het blanke vrije voorhoofd, de
dekkende teere omhuiving van het haar, de zuivere begrenzing van het geheele
gelaat, maken een analyse van dit eerbiedige stille portret tot een vreugde.
B e n d i e n geeft met de kracht ook de teerheid in zijn beeltenissen. Ook in het
naakt-teekeningetje heeft dezelfde techniek, waarin geen enkele doorgetrokken
contour voorkomt, niet tot het weeke, doezelige, gevoerd; de vorm is vol, vast en
gespannen gegeven, zonder dat van een realisme sprake is. Hoe zuiver is de
expressie van het lichte, onzware verrijzen der Egyptisch of Byzantijnsch-slanke
gestalte.
Hij kent ook, wat zeldzaam is in ons land, den humor in zijn werk, niet scherp van
ironie, nooit aangedikt, maar op lichte en stille wijze. Het prachtige muzikantje heeft
er iets van; een tikje van het belachelijke, tevens het menschelijk ontroerende van
zijn wat malle verschijning. Ook het trouwende paartje heeft iets van het
lachwekkende, doch voldoende weinig om het niet een karikatuur te doen zijn, maar
een beeld van het subliemwonderlijke in het benepen-burgerlijke van het
trouwgevalletje. Het is evenzeer in het wellicht iets meer in een sentimentsplan
gelegen schilderijtje van het kleine kamertje met het opgeschoven raam, uitziend
op het verschemerdzwarte land met een gloed aan den horizont. Hij weet het
bedeesde en het leege uit te drukken, van de houding der houdingloozen (de
menschen in den dierentuin, de jongeman aan zijn tafeltje bij de groote caféruit).
Hij hekelt niet; tegelijk met het malle erkent hij de schoonheid van het nog jonge
onbeschreven zijn, het nergens bij-hooren, nergens mee bezig zijnen ten einde raad
met zichzelf een houding aannemen, die de ongewild volmaakte uitdrukking van
leegte is.
Hij is de beschouwer van leven aan de kanten waar het sublieme en het ridicule
vaak te zamen zijn. Hij is, door het bewustzijn van die twee kansen, door zijn eigen
brandenden drang naar het volstrekte, zuivere, sublieme en zijn scherpe waarneming
van het ridicule, waartoe die drang in onbewustheid van handelen vaak vervalt, in
beschouwelijk verband met het leven, waaraan hij op de wijze der beschouwing
deelneemt. Hij is geen koel bespotter, maar een fijne mildheid verzacht wat scherp
kon lijken in de zich afscheidende kristallen van zijn passie voor het zuivere. Zijn
liefde tot het leven brandt stil maar niet minder vurig en wie het zelfportret begrijpt
in zijn volle open overgave, in de gesublimeerde drift naar het volstrekte, waarin de
schroom der zuiverheid niet te loor ging, die ziet Bendien niet buiten het leven in
zijn betrekkelijke eenzaamheid, maar verbonden in dien nooit eindigenden dorst
naar het absolute, die verteerend kan zijn als ze geen voldoende kracht vindt in het
onmisbare eindige en betrekkelijke van het leven.
Tusschen de starre dogmatici van het modernisme is hij de vrijere figuur, in wien
het lachen en het liefhebben een zacht-heldere sterkte van zien en doen heeft
gewekt.
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De Engelsche Morris als lente-ceremonie
door Dr. Elise van der Ven-ten Bensel
HOE groot ook het gebied geweest is, waar in vroegere eeuwen de morris- of
morisco-dansen door de landelijke bevolking gedanst werden, voor de meesten
roept de naam ‘morris’ toch in de eerste plaats gedachte-associaties op met
Engeland. Afgescheiden van het vermoedelijk gering aantal lezers, wier belangstelling
in de eerste plaats naar volkstradities, -muziek en -dans uitgaat, zullen er toch velen
zijn, die in hun lectuur den ‘morris’ hebben ontmoet, al zullen ze dan ook een zeer
vagen indruk van de juiste beteekenis ervan hebben gekregen. Want, ofschoon
16de eeuwsche en latere schrijvers ook meermalen den ‘morris’ noemen, geschiedt
dit meestal terloops, als een verwijzing naar een gebruik, dat ieder natuurlijk kent.
Wanneer in ‘Shakespeare's tooneelstuk ‘All 's well that ends well’ de nar zegt,
altijd een antwoord te hebben, dat evengoed past als ‘a pancake for Shrove-Tuesday,
a morris for May-day’ (II, 2), dan blijkt daaruit niet alleen de bekendheid van den
schrijver met de tradities van pannekoeken eten op vastenavond-Dinsdag en het
morris dansen bij het Meifeest, maar ook de veronderstelde kennis dezer gebruiken
bij zijn tijdgenooten.
Ter andere plaatse (King Henry V, II, 4) verbindt Shakespeare ‘the Whitsun morris’
aan het Pinksterfeest, een combinatie welke we nog door vele tot in het eind der
vorige eeuw voortlevende gebruiken bevestigd vinden.
De traditioneele opvatting van den morris als een dans, waarin de uitvoerders
karakteristieke wilde sprongen maakten en voorzien waren van rinkelende belletjes,
komt uit in een passage in Shakespeare's Henry VI (tweede deel III, 1). De hertog
van York zegt hier van den woesten John Cade:
‘I have seen
Him caper upright, like a wild Morisco,
Shaking the bloody darts, as he his bells.’

Een andere plaats in Shakespeare's werken, ditmaal in ‘Midsummernights Dream’
(II, 2) brengt ons al dadelijk in aanraking met de moeilijke vraagstukken van
oorsprong en beteekenis der morris-dansen.
‘The nine men 's morris is filled up with mud;
All the quaint mazes in the wanton green,
For lack of tread are undistinguishable.’

In deze passage, welke al tot vele verkeerde interpretaties aanleiding heeft gegeven,
wordt niet de dans zelf, maar de plaats waar deze mogelijk
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uitgevoerd werd, bedoeld. ‘The nine men's morris’ is hier een ‘Rasenlabyrinth’,
zooals Duitsche onderzoekers dergelijke plaatsen noemen, een doolhof van
graszoden gemaakt, een cultusplaats als de voor-historische labyrinthen uit steenen
vervaardigd, de Trojaburgen of Troy-Towns, waarvan er nog enkele (o.a. op
Gothland) in den tegenwoordigen tijd zijn bewaard gebleven.
Alvorens hier verder in te gaan op het verband tusschen de morrisdansen en
deze oude dansplaatsen, waarvan men zich mogelijk nog in Shakespeare's dagen
bewust was, willen we eerst de vraag stellen, wat we nu precies onder een
morrisdans verstaan. Vele moderne Engelschen van de jongere generatie, vooral
studenten uit Oxford en Cambridge, zullen op die vraag het antwoord niet schuldig
blijven en in eenige elastische, kunstige sprongen met daarbij behoorende
veerkrachtige arm- en beenbewegingen beter het levendige en toch zeer beheerschte
karakter van dezen dans kunnen uitdrukken dan door lange beschrijvingen. Want,
dank zij het niet genoeg te waardeeren pionierswerk van wijlen Cecil Sharp, den
stichter der English Folk Dance Society, danst men thans weer in steeds breedere
kringen deze mooie oude traditioneele dansen, welke Cecil Sharp als 't ware ontdekte
in enkele vergeten uithoeken van midden-Engeland.
Als jong componist bracht Sharp de Kerstvacantie van 1899 door in het stille
plaatsje Headington in Oxfordshire. Logeerend in een ouderwetsch landhuis, staarde
hij op een grauwen middag door de ramen naar buiten en liet zijn blik dwalen over
het slapende wintersche land. Plotseling kwam tot hem een vroolijk levensblij
schelgerinkel, dat sterker en sterker werd en uit de oprijlaan scheen te naderen.
Toen hij het raam had opgeschoven en als gefascineerd neerkeek op wat zich vlak
onder zijn venster afspeelde, was dit een beslissend moment in het leven van den
ontvankelijken musicus en beteekende dit geboeid toekijken het begin van de
herleving der Engelsche volksliederen en volksdansen. Wat toch zag en hoorde hij
daar op dien stillen kerstvacantie-namiddag? Zes mannen, gekleed in witte flanellen
costuums, vroolijk getooid met bontkleurige linten en rosetten, om de beenen de
lustig klingelende schelletjes, brachten er in de grauwe wintermiddagverlatenheid
de blijdschap en vreugde van ‘merry old England’. Een zevende gaf als hun speelman
en leider met een harmonika den ‘tune’ aan en vuurde in zijn rhythmische
bewegingen de dansers aan met het uitroepen der bevelen van de opeenvolgende
dansfiguren: ‘Foot up! Whole hey! Corners to places! Cross over! Corners with
capers!’ Zoo enthousiast was deze leider in spel en dans, dat het Sharp begrijpelijk
werd, hoe primitieve volkeren den speelman als ‘a sacred person’ vereerden.
Men moet de bekoorlijke morris-melodieën met het begeleidend belletjesgerinkel
en den rhythmischen danspas gehoord en de streng-harmonische evoluties, welke
een ‘morris-side’ daarbij uitvoeren, gezien hebben, om te
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begrijpen, dat Cecil Sharp niet rustte alvorens hij nog meer van dergelijke dansen
had opgespoord. Terwijl hij in 1906 in de eerste uitgave van zijn ‘Morris-Book’
(Novello & Co. Londen) een dozijn morris-dansen, welke hij verzameld had,
beschreef, kon hij in 1912 bij de tweede uitgave getuigen, dat hij in zijn
aanteekeningen er meer dan 150 had verzameld.
Evenals zulks het geval is met vele andere zinrijke oude gebruiken, is de morris,
die in de 19de eeuw nog in de meeste graafschappen van midden-Engeland in
plaatselijk-gevarieerde vormen in hoog aanzien stond, thans zoover bij de landelijke
bevolking uitgestorven, dat hij slechts op één plaats, in Bampton-in-the-Bush in
Oxfordshire, nog geheel als traditie gehandhaafd bleef. Gelukkig zijn er de leden
van de Engelsche volksdansvereeniging om dien grooten rijkdom en verscheidenheid
in vormen, passen en bewegingen, welke zonder den arbeid van Sharp onherroepelijk
zou verloren zijn, verder te dragen!
‘Deze neiging van den morris om van dorp tot dorp te varieeren, is in het begin
wel verwarringwekkend,’ heeft Sharp eens geschreven. Ondanks het verschil in
passen, in aantal en in opstelling der deelnemers en ook in de gebruiken, waarmede
de dansen samengingen, zijn er toch zulke groote overeenkomsten, dat een nauwe
onderlinge verwantschap duidelijk is. In karakter, in geest en in emotioneele waarde
varieert de dans niet veel, heeft de verzamelaar terecht opgemerkt. Hetzelfde kunnen
we ook getuigen van de dorpstradities, waarmede de morris een geheel uitmaakte,
hoezeer ook op het eerste gezicht het optreden van bepaalde figuren hier, of het
verrichten van zekere handelingen elders voor een verschil van fundamenteele
beteekenis zou kunnen pleiten.
Uit begeleidende verschijnselen blijkt, dat de morris in wezen een oude ritueele
dans is voor de lente of den voorzomer, al zag Sharp hem ook indertijd omstreeks
Kerstmis uitvoeren, waarvoor de leider der dansers zelfs zijn verontschuldiging
maakte.
Voor de deelnemers - uitsluitend mannen - was de dans nooit een amusement,
noch een loutere vertooning, maar was een rite, welke ze op gezette tijden moesten
uitvoeren. Elk dorp had zijn eigen ‘morris-side’, die een gesloten uitgelezen groep
vormden en in hoog aanzien stonden. Het gold dan ook als een bijzonder voorrecht
te worden uitgekozen om een opengevallen plaats in de ‘morris-side’ te mogen
innemen. In de meeste dorpen was het de gewoonte om tusschen Paschen en
Pinksteren een paar maal in de week te repeteeren om met Pinksteren den morris
tot een glansrijk middelpunt der feestelijke plechtigheden te maken.
Soms waren die feestelijke oude gebruiken slechts simpel en eenvoudig. In Clifford
Mesne bijvoorbeeld ging de vioolspeler om zes uur 's morgens naar het hoogste
punt van het dorp en speelde daar zijn ‘morris-call’, zijn plechtigen oproep tot de
morrismannen om zich voor den dans te verzamelen. In
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Ducklington was de traditie veel ingewikkelder. Om drie uur 's morgens op
Pinkstermaandag gingen drie jonge mannen uit om twijgen af te snijden, waarvan
ze de schors tot ‘horns’ oprolden en deze vastmaakten met doornen van den
sleepruim. Door middel van een wilgenstokje, dat in het nauwste einde paste,
brachten deze hoorns een doordringend schel geluid voort. Tegen vier uur werden
de dorpelingen door dit vreemd geluid gewekt en verzamelden ze zich op het
dorpsplein om den meiboom op te zetten. Dit was een lange paal, die tevoren reeds
klaar gemaakt was, en welke men overdadig met groen en bloemen sierde. Dadelijk
nadat de meiboom was opgezet, dansten de morrismannen er hun karakteristieken
traditioneelen dans omheen. De Meiboom bleef de geheele week staan en elken
ochtend dansten de morrismannen ‘for luck’, er omheen alvorens op hun
dagelijkschen rondtocht te gaan. lederen avond werd er in een schuur een
‘Youth-Ale’, een jongeluisbier gehouden, waar de morris weer het middelpunt der
feestelijke handelingen vormde. Dit ‘Youth-Ale’ roept de herinnering op aan het vrij
bier van het kolveniersgilde van Scherpenisse in Zeeland, dat ook in de Pinksterweek
gehouden wordt en waarin niet onduidelijk ritueele resten te bespeuren zijn.
In enkele Engelsche dorpen werd de eerste dans in de Pinksterweek bovenop
den kerktoren uitgevoerd. Dit is nog een merkwaardig overblijfsel, omdat we weten,
dat in de eerste eeuwen van het Christendom de priesters vele heidensche religieuze
gebruiken in de kerken toelieten. Nog heden mogen op de Balearen dansers, die
veel overeenkomst vertoonen met de Engelsche morrismannen, op het feest van
hun schutsheilige een dans voor het hoog-altaar uitvoeren. Ook in de kathedraal
van Sevilla in Spanje kan men nog elk jaar op de drie carnavalsdagen en op
Sacramentsdag een tiental knapen (vroeger waren het er zes, evenals bij de
morrismannen) in de flatteerende page-costuums der dagen van Philips III den ‘Los
Seises’ zien dansen.
Vinden we in den morrisdans om den meiboom reeds herinneringen aan vroegere
heidensche boomenvereering, het sociale karakter van het morrisritueel komt nog
duidelijker uit in enkele andere gebruiken, waarin dierenoffers een rol spelen.
In Kirtlington in Oxfordshire kwamen op het zoogenaamde ‘Lamb-Ale’ een feest,
dat een week na Pinksteren gehouden werd, alle morris-groepen uit den omtrek
tezamen. De morris-mannen werden voorafgegaan door een schaapherder in een
schoon wit kleed, die een lam, met linten versierd, voortleidde en iederen morgen
voerde men den morrisdans rondom den schaapherder en zijn lam uit. Op den
Woensdag na Pinksteren werd het lam geslacht en later door de dansers gezamenlijk
opgegeten.
De duidelijke reminiscenties aan een dierenoffer, welke we in dit ‘Lamb-Ale’
herkennen, vonden we ook in den ‘Whit-Hunt’, die in het woud van
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Wychwood elk jaar in de week na Pinksteren plaats had. Percy Manning vertelt in
‘Some Oxfordshire Seasonal Festivals’ (Folklore VIII, pp. 307-324) veel over deze
oude traditioneele feesten, welke echter tegen het eind der 19de eeuw reeds tot
het verleden behoorden. De inwoners van vier gemeenten rondom het woud van
Wychwood gelegen, hadden het recht in de week na Pinksteren vier herten te jagen.
lederen dag na afloop der jachtpartij trokken de morrismannen rond om overal hun
dansen te vertoonen. En er was feest alom.
Naast deze sporen van animale offers, welke in verband met de morrisdansen te
vinden zijn, herkennen we overblijfsels van een vegetatief ritueel offer in een ander
morrisdansfeest dat jaarlijks gevierd wordt in Bampton-in-the-Bush, het eenige
dorpje, dat zijn morristraditie tot heden bewaard heeft. In den Pinksterommegang
der morrisdansers loopt een oude man voorop, die op een zwaard een doorstoken
koek draagt. Koek en zwaard zijn met linten versierd en de drager geeft plakken
koek aan allen, die wat in de ‘Squire's Treasury’, een blikken busje, geofferd hebben.
Een plak van den koek brengt geluk en velen bewaren het stuk gedurende een heel
jaar. Niet alleen wordt in Bampton en werd in enkele andere Engelsche
morris-optochten een zwaard met doorstoken koek vooruit gedragen, maar ook
vinden we op Nederlandschen bodem deze zelfde ceremonie terug in de evoluties
welke het officierenkorps van het Lobithsche schuttersgilde ‘Eendracht maakt macht’
uitvoeren. Nadat ze na het jaarlijksche vogelschieten hun vaandels met veel vertoon
van statie op het gemeentehuis hebben gebracht, stappen ze allen een koekwinkeltje
‘De Nieuwe Concurrent’ binnen om een groote peperkoek te koopen, die ze op de
spits van hun sabels en degens steken. Zoo tot koekridders bevorderd, defileeren
ze met gestrekten paradepas voorbij de senaat der schutterij.
Die vreemde gedragingen der schutters worden duidelijk, als we weten, dat
schuttersgilden in nauw verband staan tot de meigilden en tot de genootschappen
der morrisdansers, die allen handelingen verrichten, welke oorspronkelijk deel
uitmaakten van vruchtbaarheidsriten.
Een ander traditioneel feest, dat zich ook tot heden heeft gehandhaafd en in het
bijzonder het ritueele sacramenteele karakter van den morris illustreert, is de
‘Horn-Dance’ van Abbot's Bromley in Staffordshire. Ofschoon hier de opstelling en
de figuren door de dansers gemaakt inderdaad morris-evoluties zijn, blijven de
passen eenvoudig, waarschijnlijk om de simpele reden, dat iedere danser een
volledig hertengewei in zijn handen draagt. En wie zou nu met zulk een vracht hooge
en ingewikkelde sprongen kunnen maken!
Deze dans met zijn fijne melodie en hypnotiseerend rhythme heeft misschien nog
het zuiverst niet alleen in zijn suggestieve werking op deelnemers en toeschouwers
maar ook in zijn begeleidende verschijningen een oorspronke -
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lijk ritueel karakter bewaard. Het torsen der hertengeweien herinnert aan het dragen
van de huid van een heilig en geofferd dier, welk gebruik bij primitieve volkeren
eveneens voorkomt en waarvan we nog sporen zien in den tooi van den ‘Fool’ of
den nar, die bij de morrisgezelschappen altijd een integreerende figuur was.
De nar is van de verschillende verschijningen, die de morris-dansers begeleiden,
wel de voornaamste en degene, die bij de meeste groepen nog het langst was
bewaard gebleven. Hij werd dikwijls door de dansers de ‘squire’ genoemd, een titel
die zijn hoogen rang aanduidt, namelijk die van leider der ceremonieën.
Ook deze zinrijke traditie is door de Engelsche volksdansvereeniging
overgenomen. Zoo had een gezelschap oud-studenten van Cambridge, die in Juli
1928 in het openluchttheater van het Arnhemsche openlucht-museum de mooie
morris- en zwaarddansen aan een Hollandsch publiek liet zien, ook de ‘fool’ als
‘squire’ aan het hoofd van hun club, die zij zeer toepasselijk ‘The travelling morrice’
noemden.
De nar was gewoonlijk de beste danser en voerde dikwijls een solo-dans uit, de
‘morris-jig’ of ‘fool's jig’ welke we in de litteratuur dikwijls hooren noemen. In
Bampton-in-the-Bush voerde hij den solodans uit tusschen twee tabakspijpen,
kruiselings op den grond gelegd, bij het deuntje ‘Bacco Pipes Jig’ of ‘Green Sleeves’.
Oorspronkelijk was de nar ongetwijfeld een zeer ernstige gezaghebbende figuur
en de komische rol, welke hij nu speelt, is een betrekkelijk moderne ontwikkeling.
Zijn kleeding was altijd zeer fantastisch en bont van kleur, soms van lappen
verschillende stof vervaardigd; hij was ruim voorzien van belletjes op de schouders
en om de enkels. Hij droeg een soort muts, overdadig getooid met bloemen, veeren
en stukjes dierenhuid. In zijn hand droeg hij een korten stok met een kalfsstaart aan
het eene en een varkensblaas aan een touwtje gebonden aan het andere einde.
Daarmede hield hij de menigte gedurende het dansen op een afstand, sloeg de
vrouwen met de varkensblaas en de mannen met de kalfsstaart. De uitrusting en
de handelingen van dezen ‘morris-fool’ komen geheel overeen met die van zekere
carnavalsverschijningen, die op het vasteland van Europa in dikwijls ver uit elkaar
gelegen gebieden optreden, bijvoorbeeld in het Limburgsche Sittard, het Belgische
Binche, op Texel en in vele Duitsche en Oostenrijksche streken. Hun handelingen
wijzen nog duidelijk op oude vruchtbaarheidsriten.
De nar accentueerde nog dikwijls zijn vermomming door zijn gezicht zwart te
maken. Deze gewoonte om het gezicht met roet te besmeren bestond vroeger zeer
algemeen ook bij de morrisdansers zelf. De meest aannemelijke verklaring, welke
Chambers in ‘The Mediaeval Stage’ van den morris geeft, steunt op deze wijze van
vermomming, waardoor de dansers op Mooren geleken. De Moor was in de
middeleeuwen het type van den kleurling evenals dat heden
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de neger is; in onzen tijd zou men ze misschien eerder negerdansen genoemd
hebben dan morris, morisque of morisco.
Chambers merkt terecht op: ‘The dance is too closely bound up with English
village customs to be lightly regarded as foreign importation and I would suggest
that the faces are not blackened because the dancers represented Moors, but rather
the dancers were thought to represent Moors, because their faces were blackened.’
(Deel I, pag. 199). In dit verband is het interessant te memoreeren, dat het gilde der
‘chimney-sweeps’, der schoorsteenvegers, die van nature zouden we bijna zeggen
zwarte gezichten hadden, het langst in de grootere steden van Engeland de oude
Meigebruiken hebben voortgezet.
Naast de nar is de ‘Maid Marian’ of de ‘Moll’ een figuur, die zelden in den
morrisoptocht ontbrak. Zij was evenals de ‘Bessy’, die bij de Noord-Engelsche
zwaarddansen optreedt, een man in vrouwenkleeren gestoken. Over dezen man in
vrouwenkleeren, die in vele Europeesche vruchtbaarheidsriten en in het bijzonder
in voorjaarsgebruiken een rol speelt, is het laatste woord nog lang niet gezegd. Voor
ons land wijs ik op freule Aleida van den Boxmeerschen carnavalsworstenrit en op
Greet, die met haar partner Jaan - de beide folkloristische figuren van Enschedé duidelijk in hun handelingen oude vruchtbaarheidsceremoniën bewaard hebben.
De verschijning van dezen man in vrouwekleeren is niet simpel te verklaren uit het
feit, dat vroeger vrouwenrollen op het tooneel en ook in de eenvoudige dorpsspelen
nu eenmaal altijd door mannen vervuld werden. De vermomming, welke in vele
jaargetijden- en andere overgangsriten zoo sterk op den voorgrond treedt, is in
wezen een middel voor geestenafweer en -bestrijding. Waarschijnlijk komt in de
man-vrouw-figuur mede het primitieve geloof tot uiting in het opnemen van krachten
van dengene, wiens kleeding, of toebehooren men draagt. De man verwierf zich op
deze wijze de mana-kracht van man en vrouw tezamen.
Naast den jongen, die voorzien is van pijl en boog - het sacrificiale werktuig vervult de ‘hobby-horse’ of het stokpaardje nog een rol in de Abbot's Bromley
Horndance. Wat de overige morris-dansen betreft, was het stokpaardje, zoover de
herinnering der oudste dansers reikte, toen Sharp zijn registratiewerk deed, daaruit
verdwenen. Vroeger was het evenwel een essentieel attribuut der morrisdansers
en in Padstow heeft het den eersten Meidag zelfs den naam van ‘Hobby-horse-day’
geschonken. De verschijning van het stokpaardje in voorjaarsgebruiken is ook lang
niet alleen tot Engeland beperkt. Nog heden dragen de Oostenrijksche Perchten,
die in hun handelingen overigens vele overeenkomsten vertoonen met de
morrismannen, een stokpaardje in hun omgangen mee. In ons land zijn de
‘Biezepeerdjes’ bij het Bossche Carnaval nog niet geheel vergeten, zooals eenige
jaren geleden bleek, toen men bij een optocht met een geheele cavalcade
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van die biezepeerdjes was uitgekomen. Een ets van Pieter Breughel, getiteld ‘La
Fête dans mon village’ (in de Bibl. Nat. te Parijs), is in dit verband interessant, want
hierop zien we een zwaarddans uitvoeren, terwijl op den voorgrond twee personen,
blijkbaar de nar met ‘Moll’, een stokpaardje berijden. Merkwaardig genoeg heeft
hier op den achtergrond een draakstekersspel plaats, zooals we dat nog eens in
de zeven jaar in het Limburgsche plaatsje Beesel kunnen aanschouwen en dat
wederom in anderen vorm een vruchtbaarheidsrite symboliseert. Chambers wijst
in zijn bovenvermeld werk dan ook terecht op het verband tusschen stokpaard,
draak en morrisdansen. In W. Sampson's Vow-Breaker (1636) zegt een
morris-danser: ‘I'll be a fiery dragon’ en een andere: ‘I'll be a thund'ring Sint George
as ever rode on horseback.’
We willen hier niet onze aandacht wijden aan de mythische drakendooders, zooals
Siegfried en Tristan, wier legendarische avonturen in nauw verband staan met het
draakstekersspel en eveneens met de vele dorpsche voorjaarsommegangen, zooals
de morris-optocht er een is. Chambers raakt wel de kern der zaak, wanneer hij op
de belangrijke functie van nar en stokpaardje in al deze oude ritueele feesten wijst
en zegt: ‘Both of these grotesques seem to be at bottom nothing but worshippers
careering in the skins of sacrificed animals.’ (I, 142).
(Slot volgt)
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Indrukken uit Florence
door Dr. M.R.J. Brinkgreve
I
WIE voor het eerst uit het Noorden in Florence komt, ondergaat aanvankelijk slechts
verrassing over zooveel anders en een groote verrukking over zooveel
wonderschoons. Voor hem, die eenigszins geschiedkundig geschoold is, mengt
zich in die blijde gevoelens echter al zeer spoedig de onrust over een vraag, die op
een geheel andere wijze dan te voren tot ons komt, de vraag namelijk: ‘Wat was de
Renaissance?’
Aan het einde van het Trecento, van de veertiende eeuw in onze telling, begint
het plotseling aan alle kanten, èn in de beeldende kunst èn in de woordkunst, de
‘dolce stil nuovo’, zooals de mannen van toen zeiden.
Een van de vormen waaronder wij die beweging kennen is die eener herleefde
belangstelling voor de Grieksche en Latijnsche oudheid; wij kennen haar ook als
wending in de aandacht; men ‘ontdekte’, zooals het heet, ‘de natuur’, dat wil zeggen,
men keerde zich van de overlevering af tot de onmiddellijke ondervinding.
Maar daarmee is de beweging niet omschreven, ja hier in Florence merken we
om zoo te zeggen bij iederen stap, dat géén van die twee kanten de kern der
beweging raakt.
Om te beginnen wordt het u bij iederen blik in de binnenstad van Florence duidelijk,
dat van eenige vooropgezette richting geen sprake is geweest.
En wanneer we enkele dagen rondwandelen door de straten en vooral door de
kerken, langs de Palazzi van overheid en rijke burgers, in de Musea en in de
Kloosterhoven, dan weten we ook dat het Rinascimento zijn wortels had elders dan
in de kunstwereld; en dat het Rinascimento al evenmin in een maatschappelijke of
staatkunstige verandering noch ook in een ommekeer in godsdienst of wetenschap
zijn oorsprong vond.
Het Rinascimento is over Florence, over Italië en weldra over heel het Westen
van Europa gekomen als een blijde lente, en in alles, alles is een keer gekomen.
Zoo verrukkend als de zonneschijn van Florence voor hen is, die uit het Noordelijke
nevelland komen, zoo mild en weldadig is althans in Florence de zachte weelde
van het nieuwe leven gekomen.
En zooals in het helle diepe, zegevierende Italiaansche licht alle kleuren feller
worden en alle schakeeringen tot scherpe tegenstellingen worden gespitst - zwarte
cypressen bij zilvergrijze olijven - zoo is in dien zelfden tijd het leven opgelaaid en
losgebroken in wilde vaart en uiteengespat in uiterste opwinding.
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Die plotselinge keer is niet te verklaren - zooals er in de geschiedenis - ja, in heel
het leven - geen werkelijk levensverschijnsel te verklaren is. Want iets verklaren is
de reeks uitstippelen waarin op een bepaalde plaats een zeker verschijnsel zich
voordoet, en daarmee is dan tevens gezegd, dat het verklaren thuis hoort in de
wereld van het levenlooze, waar het scheppend levensbeginsel niet werkt.
Maar verstaan kunnen wij die keer wèl en heel goed. Wij willen niet zoeken en
zouden niet kunnen vinden waaròm het getij gewisseld is, en zeker niet, waarom
het juist in dien tijd was dat de wisseling intrad, maar wij kunnen wel heel die bonte
reeks van verschillende verschijnselen samenvattend zien als het spattende schuim
van één groote golf - of een geweldige omslag - want het leven is één; het is
éénzelfde wezen, dat in al de verschillende levensvormen verschijnt.
Als wij op de Piazza del Duomo rondom het Battistero loopen, het Battistero met
zijn drie groote bronzen deuren, wanneer wij dan om te beginnen de deur van Pisano
bekijken, daarna de eerste deur van Ghiberti en ten slotte de tweede; - als wij dan
niet ieder paneel stuk voor stuk bekijken, maar den indruk van elk dier deuren in
zijn geheel trachten te vatten, dan treft het ons wel heel sterk, hoe gedrongen, hoe
stug, hoe bijna verbeten Pisano's werk aandoet tegenover de vloeiende stuwing
van Ghiberti's tweede deur.
En als wij dan later in de Uffizi van Cimabue door vele zalen wandelen tot voor
Rafaël, dan is het weer of uit een grimmige omklemming het leven ontbloeit tot
welige milde zomersche weelde.
Er is inderdaad sprake van een Rinascimento. Maar het zijn niet ‘de Antieken’,
die herleven - wat voorbij is in den gang der eeuwen komt nimmer weer - maar het
zijn de menschen zelf uit Trecento en Quattrocento ‘qui renascuntur’, die herboren
worden, voor wie het leven als het ware plotseling opengaat in ongekende
heerlijkheid.
Niet omdat zij plotseling ‘de natuur ontdekten’. Neen, zij ontdekten de natuur,
omdat zij herboren waren.
Niet omdat zij na vele eeuwen weer kennis maakten met wat er overgebleven is
uit oud-Hellas. Neen - er was belangstelling voor de resten van Oud-Hellas, omdat
men vol van nieuwe levenslust, blijmoedige aandacht had voor alles, wat maar van
een schoon en blij leven verhaalde.
Want laten we wel weten: als uitdrukking voor hun eigen inhoud hadden de vormen
van Hellas en Rome eeuwen te voren afgedaan. Om die vormen nieuwen zin te
geven was een nieuwe inhoud noodig....
De natuur was in Hellas en Rome zoo aandachtig beschouwd en afgetast, dat
men niet zeggen kon dat het Trecento of Quattrocento of zelfs het Cinquecento in
dit opzicht verder is. Vanwaar dan plotseling die nieuwe blijdschap?
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Omdat gedurende de Christelijke eeuwen, sindsdien voorbijgegaan, in stille bezinning
en angstige worsteling een nieuwe schat van levenskracht was gewonnen, die
eindelijk zoozeer was aangegroeid dat in de rijpheid der tijden de spanning brak en
met milde hand de schat werd rondgestrooid.

II
Op Ghirlandajo's Freschi in de Santa Maria Novella, welke tafreelen uit het leven
der Heilige Maagd en van Sint Jan tot onderwerp hebben, wijst men u de portretten
van tal van aanzienlijke vrouwen uit des schilders tijd; in de zelfde kerk treft ge in
de schildering van het Paradijs door Orcagna de portretten van Dante en Petrarca
en den schilder zelf; in de kapel van het Medici-Ricardi paleis zijn de hoofdfiguren
van de reis der Wijzen uit het Oosten alle portretten; we vinden er onder meer
Cosimo de Medici en twee zonen, Keizer Johan Paleologus, Keizer van Byzantium,
die voor het Concilie van Roomsch- en Grieksch-Katholieke Kerk naar Florence
was gekomen, en anderen; op de aanbidding van het Christuskind door Botticelli
zijn het weer de Medici-portretten die we herkennen in de Koningen - en zoo kunnen
we doorgaan - telkens weer vinden we in de tafereelen van de Heilige geschiedenis
de portretten, en wel niet alleen maar als min of meer toevallig genomen model,
doch uitdrukkelijk als portret.
Dat geeft toch wel even te denken. Het verschijnsel vinden we te veelvuldig dan
dat we aan een persoonlijken inval van een schilder of aan een gril van een
opdrachtgever kunnen denken. Waarop wijst dit dan? Zeker niet op gebrek aan
eerbied voor het gewijde onderwerp. Daarvoor zijn de schilderijen vrijwel alle veel
te innig, veel te zeer vol stille bezonken wijding.
Aan den eenen kant hebben we hier te doen met een echt diep-Christelijke
vertrouwdheid met God en het Goddelijke.
Wie, min of meer Protestantsch van opvoeding op een Zondagmorgen de Santa
Maria del Fiore bezoekt en daar ziet hoe de kijkers er rustig rondwandelen, terwijl
er op twee plaatsen de Mis wordt opgedragen, en ziet dat de geloovigen die de Mis
volgen onder elkaar een praatje maken, krijgt ongetwijfeld om te beginnen den
indruk van een zekere ontwijding.
Maar als we ons daar even verder in verdiepen, dan treft het ons veeleer als een
uiting van sterk-blijmoedige geloofszekerheid - deze rust om den zegen der Kerk
over het leven in al zijn zwakheden uit te zingen, en deze vrijmoedigheid aan den
anderen kant van de geloovigen om met al hun nooden en behoeften en in al hun
kleinheid het heilsoffer te aanvaarden.
Van dit eenvoudige geloof en vertrouwen is het ongetwijfeld een uiting dat wij de
portretten uit de omgeving der schilders vinden in de tafereelen als we boven
aanhaalden. Maar er spreekt toch ook nog iets anders uit....
En dat andere is het ontwaken van een veel grooter belangstelling voor
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den enkeling en zijn toevallige verschijning; of liever het wegvallen van den schroom
en de bescheidenheid welke te voren die belangstelling terugdrong.
Ongetwijfeld is dit tot op zekere hoogte hetzelfde als ‘de ontdekking van de natuur.’
Immers ook hier zien we de onmiddellijke ervaring van het nu en hier zich schuiven
voor en in de plaats van de overlevering. Maar al is de wijze van het lied dezelfde
- de voordracht is nu toch wel iets anders; hier komt om zoo te zeggen de hervorming
der kerken in met haar ‘Hier sta IK!’ Het ‘ik’ - neen, deze eindeloos vele ‘ik's’ rijzen
op - voorloopig nog als kleine stipjes voor den verren gouden einder - maar welhaast
zullen zij als hagelbui de zon verduisteren.
't Geeft aan de wandelingen door Florence's kerken op den duur iets wonder
weemoedigs; want wel is het een milde ontspanning, die in de ‘dolce stil nuovo’ tot
uitdrukking komt, maar vrijwel vanaf het begin klinkt mee een toon, die, van jaar tot
jaar sterker wordend leidt tot de verscheurende wanhoopskreet van Michel Angelo's
wilde worsteling.
Wilt ge dit in één indruk beleven? Ga dan, als ge reeds enkele dagen in Florence
bent naar de Piazza del Duomo en wandel, komende van het Palazzo Vecchio eerst
om het Battistero, en wel van Zuid en West naar Noord en Oost, dat is eerst langs
Pisano's bronzen deur, dan langs Ghiberti's eerste deur, eindelijk Ghiberti's tweede
deur; de prille knop zwelt en gaat open voor uw oogen: dan kijkt ge in de heerlijke
volle zon naar het fijne kleurenspel van het blanke Battistero en de bontere Maria
del Fiore - wandelt langs de Campanile tot de ingang aan den voet van den - buiten
- zoo geweldigen koepel.
In de kerk loopt ge om het koor en ziet de deur der Sacristie met de supraport
van Lucca della Robbia - ge wendt u om en daar rug aan rug met het hoogaltaar
ziet ge de Pieta van Michel Angelo.
De voornaamste gestalte van deze groep is de groote man, de mantelkap over
het hoofd getrokken, die den Christus steunt - o, in dit oogenblik slechts een
gebroken, gestorven mensch. Deze man staat daar, wijd wegkijkend, de ruimte in,
waaruit hij niets meer verwacht, als één, die zich geen tijd noch rust gunt om verdriet
te hebben (verdriet, dat heeft de vrouw, die naast het lijk knielt), maar die zorgt,
zorgt en verstrakt is in het besef der verantwoordelijkheid, dat hij nu te handelen
heeft.
Geheel afgewerkt is de groep niet - weliswaar bij lange na niet zoo weinig als de
rotsblokken die we in de Galleria delle Belle Arte vinden, maar toch zóó, dat ook
dat uiterlijke teeken van Michel Angelo's voortdurend bezwijken onder zijn roeping
- en tevens van zijn aldoor opnieuw hervatte streven ook hier duidelijk spreekt.
Wie deze groep goed ‘gezien’ heeft verliest de aandacht voor Ghiberti en
Donatello, voor Giotto en Brunellescho, vergeet de blijheid om het zachte zonlicht,
op al de blanke en warme kleuren van zooeven daarbuiten, en
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komt onder denzelfden geweldigen ban dien wij ondergaan in de grafkapel der
Medici of tegenover de Prigioni en de Sto Matteo, de ban van een der hevigst
doorleden worstelingen van oneindigheidsbeleven en eindigheidsbesef, die ooit in
een mensch zijn uitgevochten.

III
We gingen naar Florence om Fra Angelico: de kroning van Maria in het Louvre had
ons destijds zóó bekoord en zóó in verrukking gebracht, dat wij dezen meester in
zijn eigen omgeving wilden zien.
Is de Giotto, die daar in de Salle des sept Mètres hangt, als de verluchting van
Dante's verteedering over den Heiligen Francesco, ‘tutto serafico d'ardore’, Fra
Angelico's groot stuk aan den achterwand glanst met eenzelfde bezonken bezieling
als het innige gebed, dat begint: ‘Vergine Madre Figlia del tuo Figlio’.
Het was die straling van Dante's Paradiso, die ook mij lokte uit den nevel en den
mist, waarin ik mij thuis voel, ver over de vreemde bergen naar het vreemde land
der cypressen.
Het wonder van het ongekende, trots alle beschrijving onvermoede, ging echter
reeds dadelijk open dien eersten morgen, toen wij de heuvels op den linker
Arno-oever in hun roestig groen en bruin, zoo diep verzadigd van licht tegenover
ons zagen, terwijl de stroom zelf in ijle straling van de zon te glanzen lag.
Maar somber stak later op den morgen het Palazzo Vecchio zijn hooge muren
en stijl stijgenden toren omhoog en maande, dat aan het Paradiso Dante's Inferno
vooraf was gegaan.
Een oogenblik in den kloostertuin van San Marco met zijn prachtigen ceder is de
best denkbare voorbereiding voor een beschouwing van de werken van Fra Angelico.
Al wat aan zoete toover van die blanke vroomheid uitstraalt, ook op hen, wier
levenshouding een gansch andere is, ligt daar stil en aandachtig in dezen hof, waar
het zonnelicht gezeefd wordt door de wijde cederkroon.
Was het daarom, dat het bezoek aan het Museum in zijn geheel een teleurstelling
voor mij werd? Is het door die tegenstelling met die gave, levende stemming in den
cederhof, dat de nuchtere indeeling van het zaaltje stoort als een soort redelooze
opzettelijkheid, die aanvankelijk een belemmering vormt om deze werken te zien,
echt te zien?
Of is het omdat men in Florence in het algemeen verwend wordt, schilder- en
beeldhouwkunst te zien in de omgeving waarvoor die werken gewrocht werden?
Neen, dat laatste niet. De Uffizi of Pitti belemmeren u niet Botticelli of Leonardo of
Rafael te zien en in het Bargello geniet ge ongestoord van Donatello en Verocchio.
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FRA ANGELICO DE KRONING VAN MARIA IN HET KLOOSTER-MUSEUM VAN SAN MARCO (FOTO ALINARI)
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En het is ook niet de omstandigheid, dat slechts werk van één meester bijeen is.
Want wel is ook de Michel-Angelo-zaal in het Bargello bijna hinderlijk - maar de zaal
in de Galleria delle Belle Arte - hoewel slecht van licht en onmogelijk van indeeling
- vergeet ge geheel voor den Mattheus en de Slaven.
Het is veeleer een soort 19de eeuwsche aanmatigende en opdringerige
verwaandheid, die storend werkt in het Angelico-Museum, en tegen deze
vreugdelooze leerstelligheid is zeker de kunst niet bestand van den meester, die in
het licht van het Paradijs schilderde.
Eerst thans, nu we weer in het eigen land en ons eigen licht op eigen wijze leven,
maakt zich de herinnering los van de storende bijkomstigheden en rijst voor de
bezinnende verbeelding het volle wonder: al mengt zich in de verrukking over zooveel
blanken en zoo stillen eenvoud toch steeds de wensch die stukken eens te mogen
zien in de wijding eener kerk of beter nog van één dier kleine kapellen, waartoe
soms de zuilengang om een kloosterhof toegang geeft.
Het is niet alleen de schroomvallige teerheid van Fra Angelico's werk die u voor
ieder der stukken ‘stille eenzaamheid’ doet wenschen. Neen, er komt iets anders
bij. Het voordeel - het soms zeer kostbare voordeel, dat liggen kan in het
bijeenbrengen van het werk van één meester, valt hier weg. Immers, dat voordeel
ligt hierin, dat ge heel het werk van den meester in zijn ontwikkeling kunt volgen, bij
de meesten: de beste, bij sommigen zelfs: de eenige wijze om het werk goed te
verstaan.
Niet alzoo bij Fra Angelico. Weliswaar ziet ge ook bij hem een geleidelijke
verandering, doch deze is volkomen bijkomstig. Het eenig wezenlijke blijft van het
vroegste tot het laatste werk volkomen gelijk.
De oorzaak daarvan is, dat hij zich als kunstenaar kon uitdrukken in een stelsel
van vormen, dat in een eeuwenlange ontwikkeling gerijpt was. In Fra Angelico
herleeft een gemeenschap, die eigenlijk al ten einde was gekomen, en wier ‘geestelijk
goed’ hij als erfenis in zijn geheel gansch en al in handen kreeg en wist te omvatten.
Daarmee staat hij buiten het stuwen zijner zoekende en strevende tijdgenooten.
Hij schept zich geen nieuwe vormen, hij zoekt geen nieuwe uitdrukkingsmiddelen,
doch hij geeft heel de innigheid van zijn ontroering, heel de oprechtheid en
onbevangenheid zijner bezieling in een klaren, gaven, eenvoudigen vorm, die ‘als
van zelf spreekt’, dat is, die de neerslag is van het zoeken en streven van eindeloos
veel voorgangers en - daarom - bij hem niet meer voor wezenlijke verandering
vatbaar.
Maar de vorm heeft ook geen verandering noodig. Zij is ontdaan van alle
toevalligheid, van alle willekeur, zij is een echte ‘taal’ geworden, die men (als het
goed gaat) spreekt zonder moeite, zonder zoeken en zonder behoefte te gevoelen
aan de taal zelve iets te veranderen; aan den anderen
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kant biedt daardoor ook die vorm aan den kunstenaar de gelegenheid zich volledig
te verdiepen in het gegeven.
Zoo bezien is Fra Angelico geheel de tegenhanger van Michel Angelo, en
misschien is het ook wel gedeeltelijk door den geweldigen indruk van diens werk,
dat in Florence zelf Fra Angelico's werk minder bekoort dan later de herinnering.
Kunt ge niet vaak hooren dat Dante's Paradiso - vooral bij eerste lezing - minder
boeit dan zijn Inferno? En er is in de verhouding tusschen Michel Angelo en Fra
Angelico veel dat herinnert aan die tegenstelling. Wellicht is het juist daarom dat wij
bij het terugdenken aan de schoone dagen in Florence het op zoo hoogen prijs
stellen dat daar èn Michel Angelo èn Fra Angelico waren, want Michel Angelo is
heel de nieuwe tijd met zijn wanhopige worsteling om ernst te maken van het:
‘Gijlieden weest dan volmaakt.’ Ieder zijner werken begint als een poging daartoe
en eindigt in een bezwijken onder het besef, dat dit voor ons menschen onmogelijk
is. In de hemelstormende kracht van het willen van dezen groote onder de grooten
en in de eerlijke volledige doorleving van het onvermogen ligt een verlossing van
den hoogsten graad. Maar hoe zelden zijn wij in staat die ook maar na te leven?
Hoe vaak vangt het ons niet en bant ons in beklemming en troosteloos besef van
eindigheid?
En dàn is het zuivere troost u te verdiepen in de herinnering aan Fra Angelico's
‘Gebeden in kleur’, want in Fra Angelico's werk klinken de zoogenaamd ‘duistere
middeleeuwen’ na als met de innige woorden uit het Johannes-Evangelie: ‘Want
alzoo lief heeft God de wereld gehad....’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

115

Odusseus' afscheid
door J. Slauerhoff
De flambouwen waren laag en walmend
Om hun nachtwaak onder de gewelven
En hun schaduwen grooter dan zijzelven.
En zelfs Laïs die anders lachte,
Scherts sloeg uit iedere gedachte,
Sloop rond, gebukt en talmend.
Door het woud dat anders ruischte,
Kreunde de wind, verweg in 't duister,
Hier om de gebouwen galmend.
Verworpen de helm, in een hoek;
Als een zon zonder glanzen
In 't riet, tusschen scheeve lansen.
Aan den laagvlammenden haard,
De held, reeds halfgewapend,
Het hoofd in de handen. Slapend?
Huivrend wanneer de gebiedster
Hem weer, stilschrijdend, genaakte,
Haar adem zijn haren raakte.
Dan viel bij een windstoot, vaal,
Plotsling de schaduw van 't zeil
Over de verre zaal,
De vrouw, de vrouwen, de man
Die zat ineengedoken
En nu, in één sprong, den ban
Brak, met ontladen kracht,
Zich banend door den nacht:
Het noodlot heeft aangebroken.
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Derde hoofdstuk
EN den Zondagmiddag daarop zat Paolin weer in de strafcel. Hij zat ‘letter D’. Geen
soep en niet het uur vrije lucht, zoomin als de vorige maal; maar ook geen stroozak
en geen lakens.
De mis van dien morgen was zonder uiterlijke wederwaardigheden voorbijgegaan.
De vrouwen waren de kerk binnengekomen, de twee kippendieveggen vooruit, Rosa
in 't midden, de twee oude wijven achteraan. Rosa, zonder een blik, noch naar rechts
noch naar links, was ingetogen statig langsgegaan, en Alfonsa had haar in den
uitersten hoek van het altaar-alkoofje doen zitten, waar niemand haar kon zien.
Maar Paolin had allang begrepen aan het zuur-zoete gezicht van zijn mededinger,
dat er geen antwoord op diens ‘vlinder’ was geweest.
En met hetzelfde instinct, waarmee hij op zijn strooptochten zich zei: ‘Links van
den weg zit er wild, rechts niet,’ - met datzelfde instinct voelde hij nu: hij, Paolin,
hoefde niet eenmaal een ‘vlinder’ te sturen.... die vrouw dacht toch wel aan hem....
die had hem den vorigen Zondag herkend, zooals hij haar.... en die had hem best
begrepen....
Hij voelde het aan den verzekerden stap, waarmee ze liep, aan haar helderen,
vasten blik, aan haar rustige gezicht. Een felle trots deed zijn hart zwellen, en de
kerkdienst was als een feest aan hem voorbijgegaan.
Dien middag werden zij vroeger dan anders gelucht. De zon was nog heet binnen
de huishooge, grijze muren van hun ‘wandelpark’, en ze zaten mannetje aan
mannetje op hun hurken in den smallen reep schaduw langs den Zuiderkant. Dat
vroege luchten in de hitte maakte een algemeene stemming van baloorigheid gaande.
De nieuweling verwaardigde zich weer eens zijn mond open te doen en schold op
de bewakers, de rothonden, die hun een hoek schaduw beknibbelden om zelf met
den Zondag een half uur eerder vrijaf te hebben.... Pacifico, met kleine, venijnige
zetjes, zat hem ongemerkt aan te hitsen; hij hoopte, dat de ander nog verder zou
gaan en gehoord zou worden; - dan kreeg hij rapport. Het makelaartje bibberde
ondanks de hitte, of hij de koorts op 't lijf had.
En plotseling riep de Valsche Getuigenis: ‘Ze heeft van ja geknikt tegen me, van
morgen.... hebben jullie 't gezien?’
Paolin keek opzij met een blik om bang van te worden, maar zijn stem klonk
verpletterend kalm toen hij hoonde: ‘Goed praatje voor een valschen getuige..’
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‘En toch heeft ze van ja geknikt, en ze kreeg een kleur als een boei Praccini heeft
het ook gezien....’ (Praccini was het schoenmakertje).
‘Dat lieg je,’ snauwde Paolin; ‘ze heeft niemand toegeknikt.’
‘Niemand? .... omdat het niet tegen jou was!’
Hij had best het vervaarlijke gezicht van den ander gezien; hij loensde bang opzij.
Toch treiterde hij nog door:
‘Pas maar op, als jij loskomt, zijn wij al een jaar getrouwd....’
Hij had een geweldigen voorsprong op den strooper, want van de vijftien maanden,
die hij kreeg, had hij er al acht uitgezeten; terwijl Paolin, als zijn appèl werd
afgewezen, nog drie jaar voor den boeg had.
‘Getrouwd?’ schreeuwde Paolin; ‘zoo'n gluiperd, dacht je, dat ze die zou willen?’
De algemeene overprikkeldheid deed als een zengende wind de ruzie aanstonds
laaiend uitslaan. De twee mannen vlogen overeind, stonden met stekende
stierenoogen tegenover elkaar. En nog hinnikte de tergende lach van den een, of
als een hamerslag beukten de knoken van den ander.... De kerel wankelde; dan,
laag bij den grond, om met een verraderlijken stomp-in-de-buik een duister onheil
te stichten, leek het of hij op zijn beurt uitvallen wou; doch Paolin deed hem nogmaals
terugtuimelen met een schampenden slag langs de kaak. De Valsche Getuigenis,
wild van woede en pijn, nam een verdwaasden aanloop, maar vóór Paolin nog tijd
had tot den genadestoot, waren Casimiro en twee andere wachters toegeschoten
om van achteren den geweldenaar te overmeesteren.
De cel, waarvan ditmaal de deur achter Paolin in het slot werd geknarst, was de
laatste in de rij, vlak onder het dak en met haar buitenmuur op het Zuiden; zij was
verreweg de heetste, en daar zij soms in jaren niet gebruikt werd, was zij niet nieuw
gekalkt gelijk die, waaruit hij den dag te voren was losgelaten.
Als een wild dier, dat ze in een kooi drijven, zoo had Paolin zich laten sleepen en
er binnengooien. Heel zijn wezen was in gistenden opstand; zijn bloed brandde. In
een roekelooze woede beende hij de paar meter in elke richting af, en weer terug,
en weer heen, en weer terug. Hij had schreeuwen en grommen als een beest in
een val. Hij scheurde zijn kleeren open; langs zijn gezwollen gezicht, en langs zijn
leden, gezwollen van het woest verzet, gudste het zweet. Hij greep zich bij den strot,
of hij stikken zou. Er was geen enkele gedachte, geen enkel beeld in zijn hoofd;
noch het beeld van zijn tegenstander, noch de gedachte aan Rosa, noch het
bewustzijn van zichzelf. Hij voelde ook berouw noch spijt. Zijn aard was als een
onweer of een storm; wat er gebeurde, gebeurde. Berouw of spijt had hij nooit
gekend; wel razernij over mislukkingen of onrecht. En op zijn linnen
gevangenissloffen, die niet eenmaal de woestheid van zijn stappen aan zijn eigen
ooren weer-
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kaatsen konden, beende hij de paar meter heen en weer terug, en weer terug en
weer heen, tot hij eindelijk uitgeput op de krib viel, die met zijn drie holuitgelegen
planken hem tot rustplaats zou dienen voor vele nachten lang.
Toen hij ten leste wakker werd uit een slaap, zooals hij er vele gekend had na
zijn tochten van dagen en nachten de wouden door, een slaap, die een
bewusteloosheid was eer dan een slaap, - zag hij, inplaats van het prille morgenlicht
door de groene hallen, een streep vale middagzon op de zwart en grauw begriffelde
deur van zijn cel. Bijna een etmaal was hij weg geweest; het water in zijn kruik
hadden zij ververscht, zijn brood voor den nieuwen dag lag klaar naast het
onaangeraakte van den vorigen; 't was hem alles ontgaan. Zoor van leden en leeg
van hoofd kwam hij overeind zitten, en als in een droom nog, bestaarde hij die
vreemd getatoueerde deur, op nog geen twee meter van hem af. Het voeteneind
van zijn krib raakte haar bijna. Zwaar, zwartbruin hout was het, met zwarte naden
en voren van ouderdom, en knoesten, die als oogen van een-oogige menschen
waren, starend en zwart. En over dat doode en toch levende iets uit bosch en boom,
spon zich het raadsel, de verbijstering van wat door jaren en jaren heen de wanhoop
en de hoop van benarde zielen daar had ingegrift. Hij zag letters en letters, over en
door elkaar soms, als het gedrang van een menschenmenigte; cijfers, die
berekeningen waren, cijfers, die jaren beduidden. Woorden, die hij niet te spellen
wist, woorden, die een misdaad opriepen. ‘Die blanke keel’ las hij. Hij zag
teekeningen, onbeholpene, gruwelijke, ontuchtige.
Zijn blikken raakten gevangen in de benauwende verwarring; die deur werd hem
een obsessie. Als hij onderuit schoof op zijn krib en zijn beenen strekte, zou hij haar
kunnen bereiken.... en het leek hem, of hij er bang voor was. Zou ze dik zijn, die
deur? Een duim dik? Daarachter was de lucht en het licht en de vrijheid.... Een
duim-dik hout, een weefsel van duistere teekens, hield hem vast in dit grauwe,
garstige hol.... Een nieuwe razernij begon te zieden in zijn bloed. Met gebalde vuisten
sprong hij overeind. Hij had die deur te lijf kunnen gaan. En hij bleef er ver van. Dan
onderscheidde hij plotseling, onder latere schrifturen bedolven, den vaag rooden
omtrek van een groot hart, en daarin vaag roode stukjes lijn, of er letters in hadden
gestaan. Hij herinnerde zich een verhaal, dat gevangenen vaak met hun bloed
schreven op de muren. Uit zijn diepste instinct borrelde de begeerte op, ook ergens
op deze wanden een rood hart in te krassen. Een bloedroode R teekende zich af
voor zijn oogen, zonder dat zijn verstand nog herkende of zich rekenschap gaf. Zijn
blikken zochten de vier kleine muurstukken af en de zoldering, of hij niet ergens
een spijker of een haak ontdekken kon, - den spijker, den haak, dien rijkdom van
den opgeslotene in de naakte cel. Zijn geoefend oog herkende wel de gaten, waar
ze uitgetrokken waren, maar den spijker of den haak zelf vond hij niet. En al maar
nieuwe letters en namen en cijfers ontdekte hij op dezen onderzoekingstocht;
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teekeningen ook, koppen met vreemd-groote oogen, tegen-natuurlijke voorstellingen.
Sommige datums, met een halsstarrige opdringerigheid herhaalden zich van wand
tot wand. En plotseling rukte een half verwischt opschrift, dat hij al verscheiden
malen was tegengekomen, zijn bewustzijn open: 26 Mei, en dan een naam, en dan
een jaartal, 1822. Met een vlijmenden schrik dacht hij: dat was zijn eigen
bevrijdingsdatum: 26 Mei 1922....
‘Sacramento!’ schreeuwde hij. Een rauwe helderheid kwam in zijn hoofd gevaren.
Drie jaren nog! Nog drie volle jaren zou hij hebben uit te zitten, als het Hof zijn vonnis
bevestigde. En tegelijkertijd stond het beeld van Rosa voor hem, het tandtergende
beeld van haar welige, uitdagende wezen. Een helle begeerte doorzinderde zijn
stoere lichaam; dan sloeg een dompe wanhoop in hem neer voor het gapende gat,
voor de zwarte eeuwigheid dier drie jaren gevangenschap.
Hij viel terug op zijn krib, en voor het eerst sinds zijn straftijd, voor het eerst sinds
hij geen kind meer was, sprongen de tranen hem in de oogen.
't Duurde maar kort. Hij greep naar zijn kruik, zwolg groote teugen naar binnen.
Werktuigelijk greep hij ook naar zijn brood, werktuigelijk at hij. In zijn gedachten was
maar een gedachte meer: Rosa. Rosa, de mooie, de trotsche, de goeie meid! Hij
herleefde dien prillen morgen, laat in den herfst, toen hij haar voor 't eerst zag. Den
avond tevoren was het gerucht rondgegaan, dat de bolle zee een massa wrakhout
had aangespoeld, en dien ganschen nacht was hij met een kameraad aan het
strandvonderen geweest. Hij moest al gauw terug naar het front, en hij wou brandhout
laten in zijn huisje. Zijn kind stond op geboren worden. Een eerste lading hadden
zij in het mastbosch van Poveromo verstoken, en met een andere vracht op den
rug kwamen zij bij 't aangloren van den morgen het blinkend-vochte strand naar
Marina di Massa afgestapt. Daar, in dien frisschen dageraad, was men bezig een
zwaar net uit de nog altijd sterk bewogen zee op te trekken; tot ver over het
zwalpende water rondde de kring der zwarte dobbers. Een twintigtal visschers, oud
en jong, trok er in het gareel; en een der eersten, op de plaats, waar de kracht van
een man noodig was, wrocht een forsche, jonge vrouw. Haar gezicht was niet te
zien; de roode hoofddoek was haar over de slapen gezakt, voorover als zij hing te
sleepen aan de lijn. De mannen vloekten en steunden bij 't zwaar karwei, dat zij
aanzetten met hun eentonigen roep, die telkens langgerekt en rauw, het zeegeruisch
doorkreet. Slechts langzaam vorderde de kleine karavaan, terwijl zij moeizaam,
palm bij palm, de houten klampen deden opschieten langs het kabeltouw.
En plotseling had hij, Paolin, ondanks zijn nachtlangen strandvonderstocht, zich
de lust in de knoken voelen jeuken, zijn aandeel te hebben aan dat bruisende
krachtvertier. Zijn vracht hout had hij op het strand gegooid en met een ruk was hij
in de rij geschoten, vol van baldadig vuur. Zijn vuisten klauwden de lijn langs; een
houtklamp had hij niet; de naakte
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kabel striemde en schuurde zijn handpalmen; maar, ha! wat hij zijn hart had
opgehaald aan dat heftige hijschen en sjorren, dat sterker trekken dan de trekkende
zee.
Vlak voor de vrouw met den rooden hoofddoek was hij terechtgekomen, en hoe
feller zijn kracht zich uitvierde, hoe heviger hij haar hijgen in zijn rug had gevoeld.
't Was of zij plotseling dubbel hard opschoten.
Toen de eerste kronkels van het net, met veel wier en zilver glimpen van visch,
op het strand kwamen uitliggen, en het trekken zoo zwaar niet meer viel, had hij,
even plotseling als hij ingevallen was, het werk weer verlaten. Maar toch had hij nog
achterom gekeken naar dat kranig stuk meid. En ook zij, vanuit haar gebogen
houding op, had het hoofd geheven: een breed, blank gezicht, verhit van inspanning;
blonde vlokken, aan den rooden hoofddoek ontsnapt; donkerblauwe oogen, vurig
en zacht tegelijk; en binnen den hijgend glimlachenden mond de gave rijen sterke,
witte tanden. Even maar had ze opgekeken; haar lippen hadden een onhoorbaar
‘dank je’ gemompeld; dan had de eentonige krachtzet-roep haar weer meegevoerd
in de stuwing van den arbeid.
Lang bleven Paolin's gedachten verloren in dat heugelijk tooneel. Hij begreep nu
niet, hoe hij het dienzelfden morgen al had kunnen vergeten, en dat hij er niet weer
aan gedacht had vóór die andere maal, dat hij haar meende te herkennen langs
den weg naar Carrara, boven op haar karretje met manden fruit.... En nu, een week
geleden, in deze gevangeniskerk....
Werktuigelijk maalde hij zijn brood, dronk hij zijn water; de herinnering was hem
meer voedsel en laafnis dan water en brood.
Hij dacht aan het verhaal van den schoenlapper. De prachtige meid! De goeie
meid! Hij zag haar in het felle ruzie-tooneel, dat haar naar de gevangenis bracht:
den dronken bruut, de zwangere vrouw, de schoftige trap.... en dan zij, als een vlam
van rechtvaardigheid, die uitlaaide.... Met een koperen pan had zij den lafaard op
zijn kop geslagen.... hij zag hem waggelen en in elkaar zakken, en de
angstig-gillende, zwangere vrouw over hem heenbuigen, en dan oprazen tegen de
wreekster.... En hoe zou z i j daar gestaan hebben, Rosa, de heerlijke, vurige furie
van rechtvaardigheid? .... Een lach van diep welgevallen ontwelde aan Paolin's
ruig-omwassen lippen.
En voor het eerst dacht hij ook aan zijn mededinger.... de Valsche Getuigenis....
‘de slijmige’ zooals zijn spotnaam was bij hen in Lungomare; wat dacht die? .... dat
zij, Rosa, zoo'n kwal zou willen? .... De blaaskaak!
En Paolin lachte opnieuw, een grollenden lach, die daverde binnen de vier enge
wanden van zijn cel, zoo geweldig, of alles uit elkaar zou moeten spatten.
Van hem, van Paolin, zou Rosa wezen, dacht hij in een kinderlijk-gaaf
zelfvertrouwen.... Natuurlijk zou ze van hem wezen.... Ze moest van hem zijn! En
hij zag weer den tandtergenden lach van haar weligen mond, zooals ze die eene
keer naar hem had omgekeken.... zooals ze eens, op welken ver-
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ren toekomstdag, hem aan zou zien en achterover zijgen in zijn armen....
Langzaam kropen zijn dagen om in de heete cel. Hij lag op zijn harde krib, hurkte
aan den uitgetreden vloer, beende zijn paar passen in elke richting, tot zijn kop
ervan duizelde. Soms op het uur, dat de hitte te ondraaglijk werd, overviel hem een
vlaag van razernij, tot door het luikje van zijn deur heen, de bedreigende bulderstem
van Casimiro hem tot rede bracht. Alle teekens en teekeningen aan deur en wanden
had hij doorvorscht en als van buiten geleerd: het roode hart met het verwischte
inschrift, de rare boom met de twee namen in den tronk, de landkaart van Italië, het
profiel met het groote oog, de kreupele versjes, de onnoozele lijnen der obsceen
bedoelde tooneelen, en de datums en de optelsommen en de onbevatbare figuren.
Hij herkende ze allen bij den eersten aanblik. Sommige wekten zijn nieuwsgierigheid
op, andere zijn minachting of zijn afschuw; nog weer andere trokken hem zijns
ondanks in hun duistere betoovering. En vele ervan werden hem telkens weer
nieuwe aanleiding om te denken aan Rosa.
Toen de helper - een gevangene ook - die tweemaal per dag zijn bak kwam
leegen, voor een oogenblik zijn bezempje had laten staan, wist Paolin er een eindje
ijzerdraad van los te peuteren. Met dat eindje ijzerdraad, in een onuitputtelijk geduld,
trok hij een meter-hooge R aan den wand boven zijn brits, telkens langdurig poozend
in het bedenken, hoe die hoofdletter R ook weer verliep. Als hij meende, iemand te
hooren komen, verstak hij zijn werktuig in een spleet van den vloer; eens had hij
een morgenlang werk het er weer uit op te krabbelen.
Aan dien-van-de-desinfectie wist hij een keer te vragen, naar welken kant heen
de vrouwen-afdeeling lag. Naar dien kant gingen voortaan zijn gedachten. Hoe zou
zij 't er hebben, met die twee onnoozele kinderen en die twee boosaardige, ouwe
wijven? De dikke Alfonsa was niet kwaad voor haar volk, werd er gezegd. Wanneer
zou haar zaak voorkomen? Hoe lang zou ze krijgen? Dat vooral! Tweemaal fluisterde
hij die vraag aan dien-van-'t brood-en-'t water in, als hij hem de kruik zag neerzetten;
maar hij kreeg geen antwoord. Misschien wìst de slungel het niet. Van een ding was
Paolin zeker: ze zou minder krijgen dan hij.
Eens kwam ook dokter Lapi naar hem zien, zonder dat hij zich ziek had gemeld.
Het bezoek liet enkel een leegte achter. Paolin had slechts één doel: iets over Rosa's
proces te weten te komen, en de dokter deed niet anders dan die vragen ontduiken.
Doch de uitdrukking van zijn gezicht: man, het spijt me, maar ik mag niet, - dat
gezicht als een dichtgeplakte brief, bleef hem nog lang bij.

Vierde hoofdstuk
Toen Paolin, na de tien dagen, die ze hem volledig lieten uitzitten, weer
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in de zaal terugkwam, bleek zijn voornaamste ergernis daar weggenomen: de
Valsche Getuigenis was naar de infirmerie verhuisd.
Pacifico, de inbreker knikkerde niet meer; op de leeggekomen plaats aan het
raam hing hij in geheimzinnige overredingsgesprekken tegen den dikkigen
schoenmaker aangedrongen, die zenuwachtiger en besluiteloozer dan ooit zijn
wit-en-zwarte miniatuur-schoentje stond te streelen. Paolin trok zijn neus op; 't beviel
hem niet.
Soms wendde ongedurig het slapbleeke gezicht van den inbreker zich af, en
tegen de tralies aangedrukt, staarde hij lang de leege binnenplaats over. - Als je
maar ergens voor te gebruiken was.... Op de ziekenzaal.... of in de keuken,
mompelde hij.... als ze je maar ìets te doen gaven.... als ze je de bakken lieten
leegen....
Het makelaartje was nog miserabeler en zieliger geworden dan voorheen. - Hoe
kon iemand bij zulk goed eten zoo afmageren, dacht Paolin; en toen hij goedig dan
eindelijk maar eens een praatje ging maken, bleek de trage stroom der
endossementen en renvooien in het malend hoofd verzand, doch uit de kleine, ronde
oogen sprak een nog veel banger verbijstering. Hij murmelde over zijn vrouw, die
haar huis uit zou moeten, en over zijn zoon in Tripoli, die hem vervloeken zou....
vervloeken.... vervloeken.... en over zijn broer, dien hij te schande had gemaakt; en
wanneer zijn proces voor kwam.... de schande! .... de schande! ....
‘Vooruit, man! .... jammer zoo niet!’ zei Paolin ruw. Hij vond het niet prettig, het
ventje te zien aftrekken als een hond, die een schop heeft gekregen; maar met dat
gegrien wist hij geen weg.
Het beste kon hij nog opschieten met het stel in den hoek der zaal; dat was die
met de rooie haren, die voor straatroof zat en uit zijn strafcel weer terug was, en de
kerel met de groote, grauwe handen, die Paolin tot dusver altijd op zijn krib had zien
liggen. Die twee waren samen bezig aan een reuzenwerk: den vuurtoren van Genua
op zijn rots maakten ze, een halven meter hoog.
De rooie weekte en kneedde het brood; de ander, die machinist was geweest,
peuterde alles in elkaar. Ze hadden permissie voor dat werk. Die ‘rooie’ viel nog wel
mee, al was het een vuilik. Zijn rossen ragebol hadden ze hem afgeschoren, omdat
er te veel wild huisde in dat bosch. Nu leek hij net een biljartbal, een rooie van
achteren, en van voren een witte met twee naakte varkensoogjes erin en een mond,
die bij 't lachen openspalkte van het eene oor tot het andere.
Zijn maat, die eerst te hoovaardig scheen om met iemand een woord te wisselen,
bleek omgeslagen in een mooiprater, des te hoovaardiger op zijn werk: de rots, de
trappen erheen, het pleintje met de huisjes.... dat alles eischte een gedurig en
uitvoerig en welsprekend commentaar, de dagen door.
Pacifico kwam nooit in hun buurt; de hoovaardige had een groote min-
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achting voor hem, want dezelfde pracht-inbraak, die hèm in den val deed loopen,
had Pacifico jarenlang op het oog gehad, en nooit aangedurfd. - 't Is een Mietje,
hoonde hij.
Paolin luisterde afwezig, en al gauw keerde hij zich weer af en plantte zich op zijn
bed, de ellebogen op z'n knieën, de kin in zijn handpalmen. Hij soesde over Rosa;
zijn dagen, hoe langer hoe meer, waren vervuld van haar. En zooals hij zich in de
strafcel urenlang niet eenzaam meer had gevoeld, zoo voelde hij nu, in de zaal met
de anderen, zich vaak niet eenzaam genoeg. Ineengedoken zat hij onderuit te kijken
met zijn duivelsche bruine oogen, en gedurende lange tijden zag hij van de anderen
niets dan een vaag bewegen van vormen zonder zin. Kwamen ze bij hem hangen
om te praten, dan, meer dan eens, snauwde hij ze weg. - De prachtige meid! de
goeie meid! Hij zag haar in heel haar gave, vurige, krachtige wezen; hij wilde haar
en hij wist dat ze van hem zou zijn.
En dan plotseling versomberde zijn blik, en een vloek stiet tusschen zijn
ruig-omstoppelde lippen uit. Wie weet.... drie jaar nog, voor dat alles waarheid zou
worden.... Hij vloog op uit zijn hoek, waar hij gezeten had als in een paradijs, en
beende met woeste stappen de zaal op en neer, een leeuw in zijn kooi, den kop
omlaag, en wee dengeen, die dezen getergden woud-koning dan voor de voeten
liep!
Den eersten Zondag, dat hij weer in de kerk zat, kwam ze langs en keek opzij,
maar zonder hem zoo gauw in 't oog te krijgen. Den Zondag erop zat zijn zaal
vooraan, en achterom den hoekpilaar van het altaar zag hij haar, en zij zag hem.
Haar gezicht bewoog niet, noch glimlachte, maar werd als van een innerlijken glans
betogen. Den ganschen kerkdienst zaten zij in elkaars blikken gevangen, en als er
geknield moest worden of weer opgestaan, waren zij de laatsten, die het merkten.
Paolin voelde zijn kop gloeien en zijn hart tintelen van vreugde. Ook Rosa's oogen
gloeiden in haar bleek gezicht.... Zag zij zoo bleek van het gevangenisleven, of van
overmeesterdheid? Soms knipte zij met de wimpers, als keek zij in tegen een te
sterk licht, en haar lippen gingen vaneen als bij iemand, die achter adem komt. In
Paolin's oogen fonkelde het, en hij had moeite niet hardop te vloeken van vreugde.
In de dagen, die volgden, dacht hij vaak, dat ze hem met geen stok de gevangenis
uit zouden krijgen, zoolang zij erin zat, en hij des Zondags in de mis met zijn oogen
bezit kon nemen van haar.
Den keer erop kon Rosa zich niet goed houden; vanuit haar ingetogen houding
knikte even haar lachend gezicht hem toe. Niemand had het gezien. Maar Paolin,
zooals een paard te stampen staat, dat men te lang laat wachten, had een trap
tegen zijn bidstoel gegeven, dat die kantelde en bolderend weer terugbotste, 't geen
in de schemergrauwe, stille kerk een opschudding gaf, die hem op twee dagen
celstraf te staan kwam.
Hij kreeg de cel der laatste maal, en tot zijn vreugde, al was het de
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slechtste. Want hij sliep als in een hemel onder de meterhooge R die hij in den wand
boven zijn krib had gegrift.
En toen hij daar die twee dagen opgesloten zat, bemachtigde hij van den
gevangene, die zijn bak kwam leegen, een snipper grauw papier en een stompje
potlood; en met de ruige, onregelmatige hanepooten van wie maar schaarsche
malen in zijn leven een schrijftuig voert, schreef hij de weinige woorden:
‘Rosa, als je eruit komt, wacht op mij. Je bent van mij. Paolin.’
Wekenlang zag hij uit naar een levensteeken. Er kwam geen antwoord. Zou de
schooier zijn vlinder wel aan het rechte adres hebben bezorgd?
In de kerk zag hij haar niet meer. Hij was op de strafplaatsen ver van het altaar
gezet. Paolin werd onrustig. - En toch, zei hij zich herhaaldelijk, toch was hij zeker
van zijn zaak. Rosa was van hem. Ze wou van hem zijn!
Op een morgen - 't was bezoekdag - kwam Gaetano binnen en snauwde: ‘Nummer
77, of je vandaag soms beneden wilt komen, je vrouw is er weer.’
In het begin zijner hechtenis was Elvira ettelijke malen aan de gevangenis
verschenen. Hij had steevast geweigerd, die hoer te zien. Hij was er voor bij den
Directeur geroepen, die op zijn gemoed wou werken en hem vertelde, hoe bedroefd
ze telkens weer heenging. ‘Krokodillentranen....’ had Paolin gegromd, ‘nu ze geen
twee mannen en één kind meer heeft, maar twee kinderen en geen man.... Laat ze
maar grienen.... ze zal zich wel troosten met een ander! .... I k moet haar niet meer.’
Bij het proces was zijn houding van een verpletterende minachting geweest, die
ternood met een blik opzij haar verwaardigde. De vrouw had niet geweten, hoe zij
zich houden moest. Er ging van dat verholen gezicht een vreemde bekoring uit; zij
had lange, nog mooie trekken onder een laag voorhoofd, en slaafsche oogen, waarin
soms een glimp van lichtzinnigheid versprong, of die misschien eer de toegeeflijke
zwakte uitdrukten van vrouwen, bestemd om gemakkelijk genomen te worden. Het
tweede kind was toen al geboren. Maar als zij daar opeens, ter gerechtszitting, haar
prachtigen kerel terugzag, met zijn halfgeloken, hoonenden blik en zijn smalend
trotschen mond, toen had zij zich zoo jammerlijk vernederd gevoeld, en zoo vol
verliefdheid en berouw, dat haar wanhopige huilen maar niet had kunnen bedaren.
- 't Was háár ontrouw, die d'r man tot zijn misdaad had gebracht, snikte ze maar.
Iedereen in de zaal had medelij met haar gehad, behalve Paolin, die haar verachtte
tot om haar lamenteerend schuldbekennen toe.
En dezen morgen opnieuw had haar 't verdriet en het altijd knagend verlangen
naar de gevangenis gedreven.... en daar was zij, vervaard en bedelend, terwijl juist
Paolin te denken zat aan Rosa's stoer en open wezen.
‘Nummer 77, of je vandaag soms beneden wilt komen.... je vrouw is er weer....’
Paolin keek verwonderd opzij; Gaetano las al het hard afwijzend antwoord van
zijn lippen. Maar met een lobbesachtige loomheid rees Paolin overeind,
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terwijl hij onverschillig zei: ‘Mijn vrouw? .... góed.... vooruit maar!’
Geduldig toog hij mee, de gangen en portalen door, en de binnenplaats over,
naar het raster.
En toen hij haar daar bleek en bevangen, met roodgeschreide oogen achter de
tralies zag staan, zei hij:
‘Zóó, ben je daar?’
Zij zweeg. Tranen rolden over haar wangen.
‘Wat kom je eigenlijk doen?’
‘Paolin, ik wou je zeggen....’
‘Nou....?’
‘Ik wou je zeggen,’ schoot ze opeens door, ‘dat ik nooit van dien ander heb
gehouden, alleen van jou....’
Zij verwachtte, dat hij zou gaan schelden, of vloeken. Hij zei alleen: ‘Komaan.’
‘Het is de waarheid, Paolin.’
‘Ja, dat bewijst je tweede kind,’ deed hij nuchter; ‘en 't is nog de vraag, of 't van
hèm was, den lammeling; 't zou me verwonderen, als hij ertoe in staat was geweest.’
Hij bezag zijn vrouw. Hoe haatte hij die weifelende, gedweeë gestalte.
Gaetano, op een afstand, draaide onrustig. Spreken over het slachtoffer van de
misdaad, leek hem geen onderwerp, dat hij toestaan mocht.
‘Dat heb je bij 't proces ook nog gezegd,’ drong ze aan; ‘maar ik heb nooit....
nooit....’
‘Mooi zoo,’ lachte hij, en het klonk niet eens hoonend, maar alsof hem de zaak
volkomen koud liet.
‘Ik heb er zoo'n spijt van gehad, Paolin,’ smeekte ze.
‘Komaan,’ zei hij weer. Dan plotseling, zich verbazend: ‘Maar, schaap, waarom
vertel je mij dat allemaal? 't Kan me geen sikkepit schelen.’
Zij trok nog bleeker. Wijd staarden haar oogen hem aan.
‘Paolin....’ bracht ze nog uit, en barstte opeens in een hartbrekend snikken los.
Paolin keek geërgerd opzij, zag dan om naar Gaetano, of het nog niet gedaan
was.
‘Geef 'r een goed woordje, de stakkerd,’ zei die.
‘Een goed woordje?’ lachte Paolin, ‘'k ben nog al een man voor goeie woordjes....!’
Elvira keek uit haar snikken naar hem op.
‘Kom, vooruit,’ zei hij, ‘na-jammeren helpt niet. Wat gebeurd is, is gebeurd; en
afgeloopen.’
Toen klampte Elvira zich vast aan haar laatste steunpunt. Zonder stem bijna zei
ze:
‘Paolin, vraag je niet naar Lallo?’
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Lallo was hun zoontje, een tien maanden oud pas, toen Paolin, bij zijn tweede verlof,
voor het laatst hem gezien had. Hij moest nu drie en een half jaar zijn.
‘Is 't een mooie jongen?’ kwam de vader, wat minder stug.
‘O, Paolin....’, wou ze gaan vertellen.
‘Natuurlijk is 't een mooie jongen,’ brak hij kort-aangebonden af, en een oogenblik
fonkelde er iets warmers in zijn oogen. - Maar hoeveel mooie bengels mochten er
wel van hem rondloopen tusschen Massa en Lungomare vanuit die rake jaren van
vóór zijn huwelijk, - bengels, waarvan hij den naam niet eens wist.... waarom moest
dan déze, van déze vrouw, hem meer aan 't hart gaan? Zijn gezicht trok trotsch en
koud. Hij zweeg.
‘Paolin....’ begon ze opnieuw, en stotterend: ‘als je.... uit de.... gevangenis komt....’
‘Geen zorgen voor den tijd,’ meesmuilde hij, ‘hou je maar taai!’
‘De tien minuten zijn om,’ waarschuwde Gaetano.
‘Dag Paolin,’ kwam ze nog vol benauwenis.
‘Groet de bosschen van me,’ lachte hij, ‘en als je soms een haas ziet....!’
En toen hij, naast Gaetano, weer door de portalen en gangen terugging, kwamen
zij plotseling, bij de deur van de infirmerie, dien-van-de-desinfectie tegen. Paolin
zag dadelijk aan zijn vreemde gezicht, dat er wat bizonders aan de hand was: zijn
spiedende oogen schenen iets te beramen, iets af te mikken.... Opeens zwabberde
hij zoo onhandig met zijn volle emmertje creolien-water, dat de cipier, die hem
begeleidde, een plens over zijn laars kreeg en vloekend opzij sprong, tegen Gaetano
op. In 't zelfde oogenblik voelde Paolin iets koels en kantigs door het split van zijn
boezeroen heen langs zijn lijf glijden. Een wilde vreugde was door hem heen
gevlaagd en tintelde tot in de kruin en in zijn teenen. - Rosa's antwoord! dacht hij
dadelijk.
Maar wat donder! waarom bleef die Gaëtano nu juist dezen morgen rondhangen
in hun zaal, neuzen bij den vuurtoren van Genua, kletsen met Pacifico.... Razend
van verlangen zat Paolin op den rand van zijn brits.
Een vol kwartier later eerst kon hij het kantige te voorschijn zoeken: een vierdubbel
opgevouwen papiertje. Heimelijk plooide hij het open; weinig woorden in een mooi
handschrift, dat zeker niet het hare was: ‘Groeten van Rosa. Het is goed.’
Een golf van donker bloed voer hem uit het hart naar het hoofd, een golf van
bonzende vroolijkheid. Toch was het geen verrassing; en het was geen nieuws. Het
was als een klok, die met een zwaren, klinkenden galm terugvalt, omdat hij is
opgetrokken en terugvallen mòet; een klok die luiden gaat, omdat het de wil was
van den klokkenist, dat zij luiden zóu. Hij wou Rosa, en dus wou Rosa hem. Het
was de bevestiging van een noodzakelijkheid, van een natuurwet. ‘Het is goed!’ Ja,
het was góed, het was een beklonken toekomst van geluk, zoo zeker als de zon of
als de zee.
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En van dien dag af was deze ruige strooper en visscher en strandvonder, wiens
aard de matelooze wijdheid was, misschien de eenige gevangene in het Fort van
Massa, die uren en soms dagenlang de vrijheidsberooving maar weinig voelde,
omdat zijn verbeelding vrijbuitte in een toekomst, die vol woest geluk was.
‘Ah! la bella caccia!’ gromde hij bij zichzelf, ‘het mooiste wild, dat ik ooit stroopte....
Rosa!’ En hij dacht, dat die groote, volwassen vrouw met haar sterke, fiere lijf en
haar oogen als van een koningin, misschien nog maagd was. Hij had moeite geen
schreeuw te geven van lust en van trots. - Omdat haar jongen in den oorlog was
gesneuveld, had zij geen anderen gewild, zij, de zeker toch veel begeerde! En hij,
Paolin, zou 'r tweede minnaar zijn, en de laatste - haar man. Het was als een open
deur, die werd toegegooid, en die dichtsloeg in het slot; iets dat ráák was, raak als
een raak schot, en àf, en ècht!
En als de bewakers of de anderen in de zaal hem zitten zagen, verwonderden zij
zich over de diepe voldoening, waarvan heel zijn gesloten wezen glansde. Zijn
trekken hadden den ernst en zijn oogen hadden de tinteling van wie met lusten
gevangen zit binnen een groot geluk. Het maakte hem zoo ruim en zoo zorgeloos,
dat hij met een bijna onverschillige zekerheid den tijd begon tegemoet te zien, dat
zijn zaak voor het Hof van Appèl moest komen. - Als ze hem niet vrijspraken, dan
zouden ze hem toch zeker minder geven.... Die aterlingen hier hadden zich gewroken
op de strooperijen, waarvoor ze hem maar ééne keer te pakken hadden kunnen
krijgen.... Niet iedereen was als dokter Lapi! .... Maar daarginder, in Florence, was
het een ander paar mouwen. Met een jaar of twee liep het wel los! Als je daar dan
zijn preventieve hechtenis aftrok, dan was met enkele maanden het leed geleden....
En zijn Rosa, de vurige wreekster, die zonder te willen een moord beging aan dien
zuiplap? Ook zij kreeg een paar maanden, een half jaar op zijn hoogst; als ze niet
vrijgesproken werd! En dieper en weliger dan ooit dook de groote zwemmer van
Lungomare onder in de glanzende golven der toekomst!
Hij werd meegaander en vriendschappelijker in zijn omgang met de anderen.
Tijdenlang kon hij met een goedige belangstelling zitten turen naar het geknutsel
van den inbreker met de groote handen, en zijn helper, den ‘rooie’. Soms luisterde
hij naar hun verhalen, hun opsnijerijen over het werk, al waren veelal zijn gedachten
elders; soms zei hij dingen, die ze niet begrepen: ‘Als je m i j n vuurtoren eens zag!
Een met twee lichten! En wàt voor lichten!’ ofwel, een andere maal, bemoedigend:
‘'t is mooi, hoor! Maar een snippertje papier kan nog mooier zijn!’
Geduldig hoorde hij zelfs de steeds zieliger lamentaties aan van het makelaartje.
Die was zóó klein, zóó mager, zóó miezerig geworden, dat Paolin zoowaar
medelijden met hem kreeg, misschien het eerste echte medelijden, dat hij ooit had
gekend.
En dat medelijden voelend, zag van zijn kant het makelaartje met zijn
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ronde, bange oogen naar hem op als naar een zonnige rots, in welks luwte het goed
is te schuilen.
Vaak had de stakkerd angst-aanvallen, waarin zijn zoon en zijn broer en zijn
neven hem beurtelings vervolgden; en meer dan eens zei hij: ‘'s nachts letten jullie
maar niet op me, 's nachts doen jullie maar net, of je me niet kent....’ Dan, tegen
die malende wartaal in, waren een paar woorden van Paolin voldoende om hem tot
rust te brengen: - in de donkere stem van dezen ruwen bosch-en-zee-bonk lag
onbewust die wereld van louter menschengeluk, die geneeskrachtig is.
Eind September zou Paolin's zaak voor het Hof van Appèl te Florence komen. Tot
driemaal toe was hij in de spreekkamer geroepen, tot een onderhoud met den
advocaat, die hem verdedigen ging. - Hij kon gerust zijn, had die gezegd, ze kregen
er zeker wat af. Er was geen recidive; de verzachtende omstandigheden konden
nog wel wat meer worden uitgebuit; hij had in den oorlog een prachtig figuur
geslagen.... Als hij nu maar zijn mond hield over dat stokpaardje van die drie moorden
in één week, en de rechters niet tegen zich in 't harnas joeg....
- Zijn mond houden, dat stond Paolin weinig aan. Maar goed, nu het om Rosa te
doen was, zóu hij zijn mond houden.
't Zag er een beetje wonderlijk uit in Paolin's hoofd, met die manie van over zijn
‘oorlogsmoorden’ spannende verhalen te doen. Hij deed er telkens weer andere,
en hoe gruwelijker hoe liever. Sommige waren echt, sommige had hij gehoord,
andere verzonnen. Hij wist heel goed, dat hij er theatraal mee deed, en hij lachte in
zijn vuist om den indruk die ze maakten. - Maar plotseling kon het hem ook bittere
ernst worden, als hij dacht aan de paar onbesuisde schoten tusschen de beenen
door van dien belabberden pias, dien schele, de paar schoten uit woede en
verachting, waarvoor hij nog drie jaar zou moeten zitten! En in een zwarte
verontwaardiging mokte hij in zichzelf: als het zoo erg werd gevonden, dat hij
misschoot op den lammeling, die bij zijn vrouw in bed had gelegen, dan zou hij óók
eens laten hooren, waar ze hem in den oorlog al op af hadden gestuurd, en wat
dan zoo prachtig heette te zijn.... Eerst wonden ze je op, om maar raak te schieten,
te schieten op onbekenden, die je niets gedaan hadden, te schieten als een sport,
- en als je er dan goed aan gewend was, je revolver te trekken bij elk loos alarm,
dan mochten ze je beleedigen tot in je bed, en tot in je bloed, maar pooten thuis!
Het was een soort dwangbeeld geworden, dat hij om en omdraaide in zijn hoofd,
en dat daar tezamen-ron tot vaste formules, waarin hij geen hapering ontdekken
kon.
Doch nu, nu het om Rosa ging, goed, hij zou zwijgen, al zou hij zijn tanden op
mekaar kapot bijten!
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Zoo, vol moed, liet hij zich naar Florence vervoeren.
- Maar als ze àl te lang zijn ‘dapperheid’ opvijzelden, wrokte hij opnieuw, toen hij
in den trein zat, - als ze àl te lang teemden over zijn ‘eervolle’ vermeldingen, Madonna
Santa, dan stond hij nergens voor in!
- Rosa! hield hij zich angstig voor. Madonna Santa, dènk om Rosa!
De dag van het proces was daar. Het verliep voor Paolin niet ongunstig. Het
pleidooi van den advocaat bleek sterk en sympathiek. De ontgoocheling bij Paolin's
thuiskomst uit den oorlog; de ontdekking, door zijn vrouw bedrogen te zijn - een
bedrog, door de geboorte van het kind bewezen - en de weerslag van deze
vernedering in een natuurmensch als zijn client was, - de verdediger deed het alles
helder en forsch tot zijn recht komen.
‘Was deze man óóit te voren met de justitie in aanraking geweest, dan één enkele
maal voor een onbeteekenende jacht-overtreding: het loopen op verboden terrein?’
- zoo riep hij ten leste zegevierend uit. - En had het Openbaar Ministerie gemeend,
erop te moeten wijzen, dat zoo'n recht-en-slecht natuurmensch ook zijn gevaarlijke
kanten had; dat zijn opvliegendheid tot viermaal toe, in de gevangenis van Massa,
het opleggen van celstraf had noodig gemaakt, - dan stelde de advocaat
daartegenover beklaagde's conduite-boekje in den oorlog! Geen enkel uur arrest
zelfs, drie eervolle vermeldingen, vier lange jaren van nooit falenden moed en
zelfverloochening, van ongewone militaire bekwaamheid, - een scherpschutter
zonder weerga immers was zijn client! - vier lange jaren van krijgsmanstucht en
heldendaden. Paolin vloekte in zichzelf. - Hij had hem nog gewaarschuwd, dien
stommeling, hij had hem gewaarschuwd! Madonna Santa, als hij zoo doorging!
Onrustbarend schoof hij in zijn bank heen en weer.
‘Heeft de beschuldigde iets in te brengen?’ vroeg de president benieuwd.
‘Nee,’ zei Paolin schor.
‘Dat kon wel wat beleefder, heerschap,’ berispte smalend de rechter. ‘Is het soms
niet mooi genoeg, zooals de advocaat je heldendaden in de hoogte steekt?’
Toen verloor Paolin zijn kop, en zijn gesmoorde, heesche stem-vol-haat smeet
in haar felste logica het Hof de tegenstelling voor de voeten, die gedurig zijn hersens
had benard:
‘Als het zulk een verdienste is, dat ik zoo vaak heb raak geschoten op
onschuldigen, dan is mijn eenige schuld, dat ik op een schuldige heb misgeschoten.’
Dit meer dan brutaal geacht antwoord maakte een zeer slechten indruk. In Paolin's
eindeloos om- en omgewentelde redeneering zag men een listig uitgedachte
drogreden, die de argelooze krachtnatuur van den beklaagde scheen te logenstraffen.
De advocaat was buiten zichzelf, trachtte nog goed te praten door te zeggen, dat
dit als een idee fixe van den beklaagde diende te worden beschouwd, waarmee de
rechtbank goed zou doen geen rekening te houden.
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Doch het eind was, dat het Hof van Appèl het vonnis van het Hof van Assizen
bevestigde, en dat de straf bleef vastgesteld op vier jaar, twee maanden en zeven
dagen. Nog meer dan dertig maanden zou Paolin hebben uit te zitten.
Op de terugreis, in de gereserveerde derde-klasse-coupé, tusschen de twee
gendarmen, zat hij dof ineengedoken en staarde verwezen naar de geboeide handen,
die groot en machteloos op zijn knieën lagen. Hij bleef doof voor elk gesprek, dat
de twee goedzakken met hem probeerden op te zetten. Hij vloekte niet eenmaal
tegen het onrecht, dat hij zich meende aangedaan. Het eenige, dat hij zag, was de
donkere eeuwigheid, de twee jaar en zeven maanden, die hem gescheiden hielden
van Rosa.
En in zijn zaal op het Fort van Massa zat hij als vroeger in zijn hoek bij de deur,
maar de innerlijke glans was weg uit zijn wezen. Wel bleef Rosa: Rosa; haar
briefsnipper droeg hij op zijn bloote lijf, en haar helder gelaat bleef hem wenken, maar uit een zoo onbereikbare verte, dat zij welhaast hem te ontgeven scheen.
Eerst langzaam-aan, met den gang der dagen, herwon hij de zekerheid, dat eens,
in een uur van razende vreugde, en in een toomelooze vrijheid, Rosa van hem zou
zijn. Hij klemde de kaken op elkaar, dat zij vierkant werden, en in zijn oogen keerde
voor even de gouden fonkel van zijn eigenlijksten aard.
En met het herwinnen van zijn moed, voelde hij meteen een voldoening, een
donker plezier, als dronk hij een slok krachtigen wijn, dat hij gezegd had, wàt hij had
gezegd.
‘En tòch heb ik er geen spijt van,’ siste hij tusschen zijn tanden, ‘ik heb het ze fijn
onder hun fijne neuzen geduwd! Al had het me mijn leven moeten kosten, ik zou
het tòch gezegd hebben.’
Kort nadien werd hem aangekondigd, dat hij eerlang uit dit oord van preventieve
hechtenis zou worden overgebracht naar de gevangenis op het eiland Elba.
Toen smokkelde hij nogmaals, door den desinfectie-gevangene, een ‘vlinder’ naar
de vrouwen-afdeeling.
‘Rosa, ik wacht je op Elba, aan de poort, 26 Mei 1922. Paolin.’
Het schrijven van deze woorden - een zware arbeid voor zijn ongewende
stroopershanden - gaf hem een groote opluchting. Hij had het gevoel een wet te
hebben neergeschreven, een lotsbestemming, waarvan geen tittel of jota meer kon
worden afgedaan. En een sterke rust kwam over hem, die hem niet vaak meer
verlaten zou. Het was niet eens noodig, dat Rosa antwoordde; en dat zij niet
antwoordde, hij achtte het van geen belang. Rosa zou komen op den vastgestelden
dag, en van dien dag af zou Rosa van hem zijn.
Nog eenmaal had hij haar in de kerk gezien, en nog een laatste keer
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zag hij er haar, maar zoo vluchtig en zoo uit de verte, dat hun blikken elkaar niet
eens konden opvangen.
Dien Zondagavond kwamen ze hem waarschuwen, dat hij den volgenden morgen
in de vroegte vertrekken ging.
Voor het slapen gaan zei hij iedereen goeden dag. Pacifico wou hem twee knikkers
geven, die hij weigerde; maar een stukje roze zeep van den schoenmaker nam hij
aan, hij wist zelf niet waarom.
En het makelaartje keek met zulke bleeke, verwilderde oogen naar hem op, dat
het Paolin raar om het hart werd.
‘Als jij weggaat, is er niemand meer,’ fluisterde hij, en groote tranen liepen over
zijn wangen, ‘niemand, die naar me hooren wil....’
Maar als hij dan opnieuw, en banger dan ooit, begon met zijn onzin van: ‘in 't
donker moet je maar niet op me letten.... doen, of je me niet kent...’ toen wist Paolin
geen raad meer en stopte hem haastig het stukje zeep in de hand, dat hij even te
voren van den schoenmaker gekregen had.
En dien nacht kon hij den slaap maar niet vatten. Van dat om acht uur de bel van
‘stilte’ had geluid, lag hij lang nog rond te wentelen op zijn smalle brits. De gedachte
aan de verre reis en de gedachte aan het achterlaten van Rosa, zonder dat hij zelfs
wist, hoe háár lot zich beslissen zou, gaf hem een knagende onrust.
Maar ook het makelaartje naast hem was onrustig, steunde, en mompelde in
zichzelf maar àl de woorden, die zoo vaak teruggekomen waren in zijn lamentaties
der laatste weken: de schande, zijn zoon, zijn broer, de schande...
De eerste ronde der nachtwakers zag Paolin langs de kribben gaan, en ook de
tweede.
‘Slaap je nog niet? ....’ meende hij herhaaldelijk het makelaartje te hooren
fluisteren.
Toen, plotseling, lag hij in een looden rust weggezonken.
En bij de derde ronde van vijf uur was er plotseling een tumult in de zaal, waar
ieder van wakker schokte. Het waren de wachters, die schreeuwden om hulp; en
elk der gevangenen, die de verschrikte oogen opensperde, schreeuwde op zijn
beurt. - Met zijn ineengedraaide beddelaken had het zielige wrak van de valsche
wissels zich opgehangen aan de tralies van het raam.
Als een rare, gestropte vogel hing hij daar aan zijn uitgerokken hals, en de
glazig-open oogen zagen blind uit in de grauwheid der na-nachtelijke zaal.
‘Bij de wacht van tweeën lag hij nog in zijn bed, of hij sliep,’ riep Gaëtano maar,
‘en bij de wacht van vijven is hij al koud....’
Twee helpers van de infirmerie sneden hem af, zoo handig, of 't hun dagelijksch
werk was. Over het stukje roze zeep, dat armzalig aan zijn bengelende voeten was
gevallen, gleed de eene uit en schopte het in een hoek. Op een karretje, onder een
zwart zeildoek, werd hij weggereden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

132
En meteen kwam er een ander waarschuwen, dat de wagen voor 77 klaar stond.
Gaetano deed hem de handboeien aan.
Bij het overstappen der kille koer huiverde Paolin. Hij keek nog een laatste maal
in de richting, waar het raam der vrouwenzaal moest wezen. De zware sleutels
knarsten, de zware deuren weken. Een oogenblik lag de wijde wereld onder een
fijnen herfstnevel, waar hij het wild in rook, voor zijn begeerige oogen uit.... Doch
reeds werd het deurtje van den wagen gegrendeld achter hem. De paarden trokken
aan en de wielen knerpten langzaam, tegen de rem in, den kasteelweg omlaag.
Paolin keek uit door het raster-raampje van het achter-paneel, zag in de gouden
Octobermorgenzon de boomen voorbijglijden, de groene bermen, en de lage, witte
huisjes, die de laatste wendingen van den weg begrenzen. De enkele straten van
het stadje, die zij doorkwamen, lagen nog leeg tusschen hun gevelvakken met
gesloten blinden. Alleen een paar troepjes zwijgende arbeiders waren op weg naar
hun werk.
En op het groote palmenplein van Massa zag hij opeens zijn vrouw staan, een
kind op den arm, de hand boven de oogen. Zoo stond zij en tuurde scherp den
gevangenwagen na. - Zou ze weten, dat hij erin zat? vroeg Paolin zich af. Maar dat
kon niet. En wat deed zij, op dit vroege morgenuur, in Massa? Het ergerde hem
onuitsprekelijk, die sloome houding, dat overspelig kind op haar arm, en dat
gespannen kijken, of 't haar God-weet-wat schelen kon.
Maar Elvira stond met brandende oogen, en tuurde, en tuurde.... Iederen morgen
kwam zij naar Massa geloopen, waar zij werk had. Sedert het vonnis van Florence
kon ze geen gevangenwagen zien langs rijden, of ze dacht: zou deze Paolin
vervoeren? Waarheen? Naar Calabrië? Naar San Gimignano? Naar Volterra? ....
Zou ze hem ooit terugzien?
En Paolin kon zijn oogen, die vol warsheid waren, niet afwenden van haar zielige
figuur.
Plotseling kwam er op bloote voeten een jongetje aangehold, een zwarte krullebol,
roze bretels over zijn bruine bloote bastje, en riep iets tegen haar.
- Was dat Lallo? Kon dat Lallo zijn?
Paolin, met een woeste overgave, drukte zijn gezicht tegen het rasterraampje.
Doch tegelijkertijd sloeg de wagen den hoek om, en hij zag niets meer dan grijze
muren en vensters met dichte blinden.

(Wordt vervolgd)
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Voor de liefste
door Hermance Farensbach
O van de wereld op te zien....
Te voelen openzwellen
Uit diepste diepten van de ziel
Het licht, het sterke, helle,
Dat sidderend al hooger trilt,
- Geweldig ons ontstralend
Lijk gloei-wit zongoud 's zomer-noens
Vanuit het zenith dalend. O licht dat uwe oogen heeft,
En innigst van uw wezen,
Ik ben, vergaand in uwen glans,
Ten leven eerst verrezen!
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Harton's hoogtij
door Marianne Philips
FREDERIK HOWARD, Earl of Tyne in the Peerage of England, Viscount Llevelyan,
Baron Harton of Harton Castle, erfelijk Eerste Lord van de stallen van Z.M. den
Koning en Lid van het Hoogerhuis zat voor zijn schrijftafel in de bibliotheek van
Harton Castle en bekeek zijn hand, die vóór hem op het vloeiblad lag, alsof die hand
een vreemd voorwerp was, daar neergelegd, opdat hij er studie van zou maken.
Het mag zonderling lijken dat de Earl, wiens tachtigste verjaardag over twee dagen
zou worden gevierd, nu voor het eerst zijn eigen hand tegenkwam, maar het gaat
ons allen wel zoo met de dingen die nabijzijn. Lord Tyne kende zijn eigen hand nog
niet en juist dezen middag wilde zijn hand gekend worden door hem. Er lag een
oude hand die vijf vermoeide vingers losliet, de vingers rustten uit op het
schrijftafelblad en weigerden zich te spannen om den penhouder op te nemen, die
naast de hand lag. De Earl zag zijn ivoorgele hand, waarvan de huid in droge
glimmende kreukjes om de knoken trok en ontdekte in haar met verwondering de
wederga van alle tot rust gestrekte handen op de sarcophagen zijner voorouders
in de kerk te Hartondale.
Dit was een vreemde ontdekking omdat hij zijn eigen handen nog nooit had
samengedacht met de vele gesneden, geciseleerde en gebeitelde handen van de
langgestrekte figuren in de oude kerk. Zijn levende handen konden zich bewegen,
zij behoorden thuis in een andere wereld. Maar nu, dezen middag, herkende hij aan
zijn willooze vingers, die de pen hadden laten wegglijden, het overwonnen gebaar,
dat een middeleeuwsch houtsnijder voorzichtig en erbarmingsvol had vastgelegd
om de uitgeleefde handen van Guy Frederick Baron Harton, gestorven in 1356 na
een zwakzinnigen ouderdom.
Lord Tyne zag zijn eigen overwonnen hand voor zich liggen en hij verzette zich.
Zijn linkerhand met den grooten smaragden zegelring hief zich omhoog en klemde
zich tusschen de moede vingers der rechterhand, nu spanden zich zijn tien vingers
tot de knoken kraakten. Zoo ineengeklonken lagen voor hem de beide handen van
Georges Patrick Giles Viscount Llevelyan and Harton of Harton Castle, gesneuveld
bij Bosworth in 1485, een paar moeilijk tot de rust geklemde vechtershanden, koppig
in koper uitgestoken door den Gentschen gildemeester, dien Joan, Lady Llevelyan
haar opdracht had waardig gekeurd.
Maar op het voorplein toeterde een claxon, de bescheiden, beschaafde claxon
van de auto, waarin de Deken van St. Michael's Hartondale zijn wekelijksch bezoek
kwam brengen. De handen op de schrijftafel verloren hun spanning, er vloeide weer
kleur in de blauwigwitte knokkels, toen lagen
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daar voor Lord Tyne zijn eigen, bekende handen met de spitsbelijnde nagels, handen
van een gentleman, die de negentiende eeuw schokloos tot het einde hadden helpen
dragen en zich in de twintigste nooit tot vuisten hadden gebald omdat een Earl of
Tyne zijn emoties niet toont aan zichzelven of den voorbijganger.
Een stem diende den Deken van St. Michael's aan. Tusschen de eiken deurposten
stond de beleefde zwartlakensche heer en boog, zooals hij twintig jaren lang iedere
week had gebogen, sinds de invloed van Lord Tyne hem had doen benoemen tot
deken der parochiale kerk St. Michael's Hartondale. Twintig jaren lang had de keurige
geestelijke zorgelijk en gewetensvol de oude kerk beheerd, onbewust doordrongen
van het besef, dat gansche generaties van middeneeuwsche Hartons haar grijze
gewelven en torens hadden opgetrokken, doch tevens zeer bewust gecontrarieerd
door het feit, dat de Earl nog steeds onverstoorbaar bleef spreken van ‘mijn kerk’.
Twintig jaren lang had hij dan ook zijn wekelijksch bezoek aan Mylord voor zichzelven
verantwoord onder de rubriek: Huisbezoek bij ouden van dagen. Maar nog nooit
had hij Zijne Edelheid in de gelegenheid gesteld deze christelijke intentie zijner
bezoeken te waardeeren, want iedermaal en ook nu, ging op den marmeren drempel
der grafelijke bibliotheek zijn charitatieve glimlach verloren in den nederigen groet
van den burger, die zich buigt voor een Grooten Naam.
Lord Tyne beantwoordde welwillend den groet van den beheerder zijner kerk,
maar hij hief zich zelfs niet voor een oogenblik hooger in den armstoel en de Deken
aanvaardde zijn eigen minderheid, zooals iedere week sinds twintig jaar, met de
zachtmoedige overweging, dat het een oud man vergund kan zijn om gezeten te
blijven, zelfs als een waardigheidsbekleeder der Engelsche Staatskerk binnentreedt.
De bediende schoof een stoel onder den Deken en verwijderde zich. De beide
mannen wachtten tot de eerste woorden zouden gezegd worden, maar de Earl wist
langer te wachten en dus ving de Deken aan.
Hij ving aan, maar met omzichtigheid, zooals hij zich dat had voorgenomen achter
het stuur van zijn auto, toen hij langs den zomerschen weg tufte naar het kasteel.
Want op Harton Castle werd tact vereischt om een onderwerp te bespreken, dat
Lord Tyne van nabij raakte, en ditmaal had de Deken zelfs twee dusdanige
onderwerpen te behandelen: de verkiezingen voor het Lagerhuis op den volgenden
dag en de tachtigste verjaardag van den Earl op den dag daarna.
Het politieke onderwerp alleen was al netelig genoeg. Want de neef en erfopvolger
en dus erfelijk tegenstander van den conservatieven Earl stond als Labourcandidaat
in het naaste district, en tegenover niemand had de oude aristocraat zich nog over
het geval uitgelaten. Maar naarmate de verkiezingsdag naderde, was in den Deken
de overtuiging gegroeid dat hij,
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als geestelijke, de aangewezen man was om Lord Tyne's gemoedstoestand te peilen
en hem met mild begrip en medegevoel terzijde te staan. Maar dezen middag, nu
hij ervoor stond om de stalen geslotenheid van Mylords gevoelens te forceeren,
leek deze zelfopgelegde plicht den Deken wel zeer bezwaarlijk en voelde hij zich
even gerust als de vreedzame wandelaar, die terecht is gekomen tusschen
kreupelhout, waarin hij vosseklemmen weet.
De Deken was er de man niet naar om zich roekeloos in gevaar te begeven en
toen zijn pogingen tot politieke discussie onherroepelijk waren doodgeloopen op de
puntige versperring waarmee Lord Tyne zijn persoonlijk leven omringde, wendde
hij het gesprek naar zijn tweede onderwerp, hemzelven oneindig belangrijker en
het middenpunt van de overleggingen zijner slapelooze nachten: den plechtigen
dienst in St. Michael's Hartondale ter gelegenheid van Mylords tachtigsten verjaardag,
waar volgens oud gebruik dank zou worden gebracht voor het lange en nuttige leven
den Heer van Harton Castle beschoren.
Luchtig, alsof hij niet in lange waakuren den tekst zijner rede had opgesteld en
weer afgebroken, en de uitgelezen schare der genoodigde toehoorders, waaronder
ook een lid van het Koninklijk huis, in hare plaatsen had geschikt en herschikt, zeide
de Deken:
‘Dus overmorgen is het de groote dag. Ik heb nog eens even in de archieven
gesnuffeld naar de regeling bij vroegere gelegenheden. In 1582, toen Derrick Howard
zijn feest vierde, was onze goede Queen Bess ook tegenwoordig, zooals u weet.
Maar ik heb niet veel gegevens gevonden, zoodat ik nu wel naar eigen inzicht moet
handelen. Ik denk het Groote Koor open te stellen voor uw gasten, en Zijne
Koninklijke Hoogheid zal natuurlijk in uw familiebank plaats nemen. Maar lijkt het u
niet onaangenaam, dat Zijne Koninklijke Hoogheid daar door het gewone publiek
kan worden aangestaard?’
De Earl of Tyne bekeek den Deken, en zijn lippen werden smal. Hij bekeek den
geestelijke, zooals hij denzelfden morgen zijn kok had bekeken, toen die, lichtelijk
nerveus, hem het menu had voorgelegd voor het galadiner in de groote ridderzaal
van Harton Castle. Hij bekeek het schouwspel van den middelmatigen mensch, die
onzeker wordt als hij het bijzondere moet presteeren, die wankelt, als hij eens, een
enkele maal, moet staan op de hoogste hoogte van zijn taak. En hij glimlachte,
zooals hij geglimlacht had, toen hij zijn kok verzekerde, dat deze stellig de versche
Zeeuwsche oesters per vliegmachine uit Holland zou kunnen betrekken. Hij
verzekerde thans den Deken, dat deze de beschikking had over de serie gobelins
‘Suzanne en de Ouderlingen’ uit de Hall van Harton Castle, en dat de doeken
ongetwijfeld het gansche Koor en de familiebank zouden afschutten, zoodat Zijne
Koninklijke Hoogheid niet kon worden aangestaard.
‘Hoewel ik betwijfel of de Prins uwe attentie op prijs zal stellen, ik hoor dat hij zich
juist graag aan het publiek vertoont. Maar het is voor
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uzelf allicht aangenamer om niet te worden afgeleid tijdens de oratie.’
De Deken richtte zich op in verweer. ‘Naar ik meen, bent u zelf toch ook niet zoo
bijster gesteld op publiciteit!’
Het lachje om de dunne lippen van den Earl vergleed minachtend over de
mondhoeken.
‘Ik ben niet bang om te worden aangestaard, mijn eerwaarde heer, ik staar terug.’
Nu verloor de ethische en democratische Deken, die zich als steeds in deze twintig
jaren de zwakkere gevoelde in het wekelijksch duel, zijn krampachtig tactische
houding en attaqueerde wild:
‘Als dan uw geachte neef in de familiebank zit, kan die tenminste het publiek
toelachen. Het treft mooi, dat de propagandatochten juist afgeloopen zijn op uw
verjaardag.’
Lord Tyne stond op en de Deken moest volgen, omdat men niet gezeten kon
blijven als deze lange, magere figuur stond.
‘Mijn achtbare neef, de Labourcandidaat is de toekomstige zestiende Earl of Tyne.
Hij weet, dat men niet lacht in een kerk en hij zou stellig niet een historische
gebeurtenis van zijn Huis willen verzuimen.’
De Earl beet den zin af, alles was gezegd wat hemzelf en den Deken kon
beantwoorden. Maar toen hij zag hoe de ander nog een bescheidenlijk spottenden
wenkbrauw optrok, bedacht hij zich en zocht recht in de oogen van den Deken.
‘Mijn neef had een Amerikaansche moeder, dat zegt veel, eerwaarde heer, zij
kon hem niet opvoeden in onze tradities. Maar ik verzeker u, als hij eenmaal mijn
tienduizend acres goeden Engelschen grond heeft geërfd en mijn zetel in het
Hoogerhuis, die zijn eigendom blijft ook zonder verkiezingscampagnes, dan zal hij
even conservatief zijn als wij allen.’
De ethische Deken, die hardnekkig in iedere situatie en in ieder mensch naar den
idealen grond zocht, schudde het hoofd.
‘U doet uw neef onrecht. Hij voelt voor een betere gemeenschap, hij verlangt geen
macht. Wie zegt u, dat hij den titel zal aanvaarden? Hij had ook zijn grootvader in
Wall Street kunnen opvolgen, maar hij heeft niet gewild. Hij hangt niet aan rijkdom
of bezit.’
De Earl keek meewarig neer op den Deken.
‘Mijn waarde heer, u bent er volkomen naast, ik doe mijn neef geen onrecht als
ik onderstel, dat hij trouw zal blijven. Maar u vergist u nog verder, - Harton Castle
en de titel en ons pairschap zijn geen rijkdom en geen macht en geen bezit, - zij
zijn traditie. Mijn beukenlaan ginds is geen bezit, ze behoort niet mij maar mijn Huis
en het Land, ik ben er alleen om te zorgen, dat de mooiste, zwaarste beuken van
Engeland behouden blijven. Wie hier door de vensters uitziet op zijn grond, dien de
eerste Harton ontving van den Veroveraar, en wie slaapt achter muren, die
tweeënzestig dagen lang
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werden verdedigd tegen een heel leger van Roundheads die is behoudend, - omdat
hij moet behouden wat anderen, voor hem, met inspanning hebben vastgehouden.’
Lord Tyne zweeg, zijn scherpgeworden pupillen staarden in een eigengevonden
waarheid, langzaam formuleerde hij:
‘Onze traditie is onze verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid is bij ons
traditie.’
Hij klemde de kaken opeen, alles was gezegd. Toen reikte hij een hand naar den
Deken, die gekrompen leek en nederig afscheid nam.
Hij stond aan het boograam en zag hoe de auto met den Deken verdween onder
de beuken van de oprijlaan, later vond hij haar terug, een kleine zwarte stip, klimmend
tegen den heuveltop. Hij zag hoe ze heenschoof langs een lijn van andere zwarte
stippen, die opkropen tegen de helling en hij begreep, dat daar omhoog zijn pachters
de karrevrachten rijshout reden voor het vreugdevuur, dat ontstoken zou worden
op zijn verjaardag.
Zijn mond ontspande zich. ‘Labour wint nog niet,’ dacht hij. ‘Alfred komt niet in
het Lagerhuis. Er bestaat nog traditie in dit land.’
***
De reporters, die den vorigen avond hun indrukken hadden genoteerd temidden
van de juichende menschenmenigte, die in Trafalgar Square de groote overwinning
van Labour begroetten, stonden nu landerig te wachten voor de hooge muren van
Harton Castle, die onverzettelijk het publiek buitensloten, zij voelden zich wachten,
terwijl ze hun potlooden scherpten en hun vulpenhouders opdraaiden. Deze dag
zou lang duren. Eerst hadden ze hier de aankomst van Zijne Koninklijke Hoogheid
te verslaan, daarna zouden ze in de banken, die de Kerkelijke Overheid van St.
Michael's welwillend had gereserveerd, de godsdienstige plechtigheid bijwonen,
dan zouden ze hun copie wegwerken voor het avondblad om later bij het vreugdevuur
op Harton Hill zwierige impressies te verzamelen voor de feuilletonpagina der
Zondagsbladen. Een voorspellende geest, die zijn avond vrij wilde maken, stond
reeds nu zijn indrukken van de huizenhooge vlammen op te teekenen tegen den
rug van een heraldieken leeuw.
Alleen omtrent het galadiner zouden de heeren hun lezers niet kunnen inlichten,
binnen de muren van Harton Castle was de Pers niet genoodigd. Lord Tyne had
zelfs strenge consignes hieromtrent uitgegeven, - hij voelde geen enkele behoefte
aan contact met de publieke opinie.
Het was een warme dag en de journalisten, die op de heete keien heen en weer
drentelden, voelden hun zolen. De persfotografen stelden hun lenzen in en kiekten
uit verveling Harton's strijdenden zwaan, die sinds zes eeuwen zijn granieten vlerken
spande tegen het poortgewelf, boven het devies: ‘Coeur bel et ferme.’ De
filmoperateurs twistten om de eenig
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juiste plaats voor hun toestel die tevens de eenig juiste plaats was voor een ander,
maar kwamen na de wisseling van cigaretten tot een compromis.
Toen knalden van verre de vreugdeschoten en terwijl de lange gestalte van Lord
Tyne in den golvenden fluweelen mantel langs het voorplein schreed, noteerden
de reporters: Galakleedij van den Kousenband. Maar de filmoperateurs richtten hun
toestel naar de andere zijde en wachtten op Zijne Koninklijke Hoogheid.
De glimmendzwarte auto's reden voor, een hupsche jonge man steeg uit.
Persfotografen en filmoperateurs kwamen in beweging. Het vriendelijk jongmensch
keerde zich naar links en naar rechts, lachte zijn aangenaam lachje naar beide
zijden en wuifde ten slotte joviaal in de lenzen der filmoperateurs. Zoo zou hij
dienzelfden avond joviaal wuiven naar honderdduizenden Engelsche
bioscoopbezoekers.
Onder Harton's Strijdenden Zwaan stond Frederick Howard Earl of Tyne en zag
neer op den zoon van zijn Souverein.
Twee schreden achter zijn grafelijken oom stond de Zeer Achtenswaardige Alfred
Josiah Harton, gloednieuw lid van het Lagerhuis en wisselde gegeneerd een verholen
glimlachje met iemand uit het publiek.
***
Toen de groote halklok op den avond van zijn tachtigsten verjaardag tien slagen
galmde, wist Lord Tyne dat zijn tijd voorbij was.
Hij had den dag doorgebracht tusschen zijn hoogen gast en zijn erfopvolger,
tusschen een prins van den bloede en een socialistisch lid van het Lagerhuis en
wist nu, dat de scheiding liep, niet tusschen deze beiden maar tusschen hemzelf
en den mensch van heden.
In de kerk had hij zijn prinselijken gast en zijn opstandigen neef beide zien
glimlachen om de onkuische voorstelling van de Kuische Suzanna en hij had
begrepen, dat de schoone volmaaktheid der beroemde doeken met vele zegels
voor hen was versloten. Aan tafel had hij toegezien hoe nauwlettend Zijne Hoogheid
Haar dieet regelde, hoe Zij schotel na schotel met het vermaarde gebraad van
Harton Castle voorbij liet gaan en hoe de jonge Harton de beste merken van zijn
wijnkelder wegwenkte met het laatdunkend gebaar van den geheelonthouder.
Opstaande had hij den eerewijn laten schenken, zijn oudsten Bourgogne in de groote
gouden bekers, en grimmig had hij toegezien, dat zijn erfopvolger den dronk
meedronk, dien hij wijdde aan de Majesteit van zijn Souverein en de Loyaliteit van
het Huis Tyne. Daarna had hij zijn Achtenswaardigen erfgenaam veracht. Maar toen
hij de exquise erkentelijkheid zag, waarmede de prins na het diner een sigaar
aannam uit handen van den bediende, verachtte hij evenzeer den telg van Zijne
Majesteit.
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In de tafelgesprekken was de politiek niet aangeroerd, het zou onwelvoeglijk zijn
geweest tegenover den gastheer, wiens partij was geslagen, maar hij had kunnen
waarnemen hoe de koninklijke prins en de tegenstander van elk koninklijk gezag,
met dezelfde tegemoetkoming elkanders opinies ontzagen, tastten naar
overeenstemming, welwillend elkander beluisterden en tenslotte kwamen tot dezelfde
algemeen-menschlievende conclusies. Tusschen hen beiden, stil en rechtop, had
de Earl toegehoord. Hij kende de democratie van den dag uit zijn kranten en
staatkundige tijdschriften. Nu werd hij levend door haar ingesloten, ze discussieerde
aan zijn tafel, binnen zijn muren, hij kon niet langer een afstand bewaren. Ze had
de trekken eener jongere generatie, maar ze was oud, hij zag met eigen oogen hoe
oud ze was, - zoo oud als de vrees der menschen voor elkander, hun voorzichtigheid,
hun plooibaarheid - hun afkeer van verantwoordelijkheden.
Toen hij was opgestaan van den maaltijd om met zijn gasten te rijden naar den
heuvel, waar het vreugdevuur zou worden ontstoken, had hij zich zeer moede
gevoeld, en zwaar, te zwaar, als op den dag, toen hij te paard was weggezakt door
den veenbodem boven het moeras. Maar staande voor den machtigen brandstapel,
waarin zijn fakkel de eerst vlam zou steken, had hij weer diep kunnen ademen,
bevrijd uit zijn benauwing. Hier, boven op den heuvel, onder den groenblauwen
koepel van den zomeravondhemel stond de geweldige houtmijt, die de pachters
hadden gebouwd als op zoovele, ontelbare vreugdedagen door alle tijden heen, en
rondom, langs alle hellingen en dalen van de streek wist hij nu het volk, wachtend
in het duister om het vuur te zien, dat zou worden ontstoken door zijn hand.
Hij had den fakkel geworpen die zijn brand sloeg om het zwarte hout, en in een
oogwenk was de vuurzuil omhoog gestegen, onweerstaanbaar, loeiend als een
reuzenadem. De vlam vroeg niet, de vlam dreef haar eigen weg, recht door de
knetterende takken, de vlam verteerde de duisternis en lichtte hoog over de dalen
om Harton Hill. Rondom in den golvenden schoot der valleien lag het land der
Hartons, dat altijd daar liggen zou en altijd zou dragen onder den arbeid van
menschen. Maar de gewelfde nek van den heuvel droeg evenzeer, droeg vuur, dat
de valleien verlichtte, dat hun het aanzicht gaf in den nacht.
Lord Tyne had gestaan en gestaard, lang, te lang voor Zijne Koninklijke Hoogheid,
die een einde wenschte aan dezen langen dag van representatie en voor de gasten,
die kuchten in de verwaaiende rookflarden. Achter hem steeg een steeds drukker
gepraat en gelach, maar hij hoorde het niet, hij dronk met gretige oogen het roode
woeden der vlam, steeds verlangend dat de sproeiende vonkenregen hooger stijgen
zou, dat de vlam nog niet zou behoeven te dooven.
En het vuur minderde niet, lang en gestadig zou de houtstapel blijven branden,
tot in den nacht. Eindelijk had Alfred Josiah Harton een hand
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gelegd op den arm van zijn oom en gevraagd of deze zich niet vermoeide bij het
lange staan.
Toen hadden zijn oogen de vorstelijk stijgende vlam losgelaten, hij had zich weer
gewend naar de menschen om hem heen. En onder den rossen gloed, die gelaat
naast gelaat verlichtte, had hij teruggevonden de hardnekkig-aangename trekken
van den prins, waaruit de glimlach echter al machteloozer wegzakte, en had met
snellen blik doorgrond het gepreoccupeerd gebaar van zijn neef, die voor allen
tezamen den uitvlucht zocht om heen te gaan.
Daarna had hij opnieuw gevoeld dat zijn voeten een oud man droegen.
Nu was Zijne Hoogheid vertrokken. Lord Tyne had den prins uitgeleide gedaan
tot diens auto, en gezien hoe tegen de weldadig veerende kussens der limousine
een versche glimlach den verbruikten verving. Nu ging het avondfeest beginnen.
Uit de groote spiegelzaal bonsden reeds de rhytmen van de jazz, in de hall dienden
lakeien champagne en likeuren; witgedaste heeren grepen nonchalant maar dorstig
de glazen weg van de breede zilveren bladen.
De Earl stond aan den voet van de halltrap toen de laatste slag van tienen natrilde
boven de aanzwellende geluiden van het mondaine feest. Hij zag rond en vond, dat
hij zou kunnen heengaan zonder gemist te worden, zijn gasten zouden ook zonder
hem wel hun feest vieren, ze zouden onfeilbaar op de tonen van de jazz worden
voortgedreven naar het einde van den avond. Het bleek aantrekkelijker een oud
man te zijn, die rust verlangt, dan te verblijven onder de menschen. Hij wenkte een
groet naar zijn neef en beklom de treden.
Op het eiken trapbordes boven de hall wachtte de bediende met den vijfarmigen
zilveren kandelaar om den Earl voor te lichten tot diens vertrekken. Want alleen de
ontvangzalen in den middenbouw van het kasteel waren sinds kort electrisch verlicht,
de zware muren der zijvleugels, die vestingmuren waren geweest en de dikke eiken
balklagen hadden den installateurs zoo ongekenden weerstand geboden, dat Lord
Tyne, na dagenlang met stijgenden onwil het machteloos breken en boren te hebben
aangezien, ten slotte had geboden, dat men den ouden bouw verder met rust zou
laten. Dus droeg men hem des avonds nog steeds den flakkerenden luchter vooraf
door de gangen, tot binnen het eikenbeschoten slaapvertrek, dat hij als Hoofd van
het Huis in bezit had genomen bij zijn meerderjarigheid en waarin hij uitrustte van
iederen nieuwen dag, tot hij er de laatste rust zou vinden als vele Hartons vóór hem.
Lord Tyne beklom de laatste trede van de breede trap die rees uit het midden
van de hall, nu stond hij op het trapbordes en ademde diep. De trap bleek hoog en
de dag was afmattend geweest, zijn hand tastte naar zijn hart. Maar tegenover den
oplettenden blik van den bediende gaf hij houding aan zijn
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afmatting, hij wendde zich af en steunend tegen de gesneden balustrade bleef hij
staan alsof hij nog wat wilde uitzien over de dansenden in de hall.
De vermoeidheid was dragelijk zoo, straks zou hij verdergaan. Hij bemerkte, dat
hij zich zelfs nog interesseerde voor wat beneden hem was, zijn gasten, die hun
feest waren begonnen.
Zoo van boven af bezien, werden de menschen, die hij straks nog als enkelingen
stuk voor stuk had ontmoet, tot een eenheid, een golvende wringende menschenkluit,
waaruit hoofden en schouders opstaken. Verder weg, naar den ingang van de zaal
zag hij nog de menschen afzonderlijk, kon hij, met de glimlachende belangstelling
die den man van de wereld nimmer verlaat, observeeren hoe jonge mannen en
vrouwen elkaar bezagen, elkaar taxeerden op danskwaliteiten en andere lichamelijke
mogelijkheden, oudere vrouwen haar trekken spanden tot jeugd, geposeerde heeren
nadrukkelijk gebarend een meening verkondigden.
Maar beneden hem recht onder het bordes, verloren de menschen hun vorm,
werden ze hoofden, glimmend gladgeborstelde, scherp belijnde mannenschedels
naast kroezig geonduleerde dameskapsels, werden ze schouders en ruggen, zwarte
correcte avondkleedij en blankgepoederd vrouwenvleesch. Hij zag neer op lichamen,
zag in open corsages, zag vleesch dat schokte op de maat van de jazz, een wolk
van parfum en cigarettenrook sloeg omhoog, en zijn neusvleugels spanden zich,
want onder dien mondainen geur verraadde zich de scherper walm van lichamen,
die zich warmdansten.
Hij haalde de schouders op, dit was onontkoombaar, deze menschen riekten als
het plebs, nu ze alle beheersching in den dans hadden verloren.
De toegeeflijke glimlach van den belangstellenden aanschouwer veranderde op
zijn lippen tot een verknepen trek van minachtend begrip. Hij wendde zich naar den
bediende, die nog roerloos stond, ja, nu wilde hij wel verder gaan naar zijn kamer,
achter het duister van de gangen moest daar de rust liggen. Na dezen langen dag
van ontmoetingen en aanrakingen met onverschilligen en afstootenden verlangde
hij zeer naar het weerzien van de vertrouwde dingen zijner dagelijksche omgeving,
naar den troost, die zich langs de vele schoone en gansch doorkende vormen en
kleuren zou uitgieten over de pijn van zijn teleurstellingen. Telkens opnieuw, als hij
in zijn eigen vertrekken wederkeerde uit de kwelling eener wereld die niet meer
paste om hem heen, had hij zichzelf teruggevonden onder de lafenis der schoonheid
die hij daar in een lang leven om zich had gesteld. En stilaan had hij zich met
weemoed moeten bekennen, dat hij nimmer iets zoozeer had bemind als den edel
gepenseelden Van Dyck aan zijn kamerwand, het portret van Hare Genade Mylady
Tyne, dat nog altijd, na een bestaan van driehonderd jaar, met wonderbaar klare
oogen zijn oogen bond in een levende ontmoeting.
De stijgende parfumdampen prikkelden hinderlijker bij de gedachte aan
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Mylady Tyne's reine beeltenis. De Earl wenkte den bediende, dat die zou voorgaan
met het licht. Maar hij werd staande gehouden, plotseling, door een geluid dat remde.
Tusschen de mondaine feestgeluiden drong een stroom van klanken uit gansch
andere sfeer, alsof het verward lawaai van druk stadsverkeer plotseling
binnenstroomde door een opengestooten deur. Geschuifel van zolen, toen een luide
lach, een vreemde lach, overstemd door druk gepraat, dat geen conversatie was,
eer de echo van het rumoer eener menigte.
Lord Tyne keek over de balustrade en zag neer in een groep mannen, - wie had
deze menschen toegelaten? dit waren geen gasten, dit waren ongenooden, deze
menschen droegen niet de avondkleeding, die heeren dragen.
Wat beteekende dit?
Moest hij nu teruggaan, - ingrijpen - den eenmaal afgesloten dag weer verder
voortzetten? Een weeë onlust overspoelde hem, een kramp van tegenzin trok door
hem heen, boog zijn hoofd, deed zijn handen slap vallen.
Maar opnieuw klonk beneden hem die luide lach zonder beperking, een
opengebarsten lach, die omhoogspatte tot de gaanderij waar hij stond, tot diep in
zijn bewustzijn.
Toen, in een schok, stond Lord Tyne recht, zijn voeten zochten naar de bovenste
traptrede. Langs den dikken looper daalde hij, en als zijn schaduw daalde achter
hem aan de bediende met den luchter. Zoo trad hij weer terug in de feestzwoelte
waaraan hij reeds was ontkomen, de nabijheid van de vele genotdorstige menschen
omving hem opnieuw met een stampende trillende atmosfeer. Maar hij achtte die
niet meer, er was iets anders nu waarnaar hij speurde, zijn scherpgeworden gehoor
zocht onder al die geluiden naar dat eene vreemde, vijandige, kwetsende, die
onbescheiden, onwezenlijke lach zonder vroolijkheid.
De harde rimpel tusschen zijn wenkbrauwen sneed zich dieper in. Nu stond hij
boven de laatste winding van de halltrap, waar die met breeden zwaai naar beide
zijden week tot de wit- en zwartmarmeren vloerplavuizen. Binnen de halfcirkels, die
de hooge, zwaarbesneden balustraden uitzetten in de hall, hadden geïmproviseerde
buffetten hun plaats gevonden, en daar, voor een tafel, waarbij de strakke butler
onverstoorbaar champagneglazen vulde, deinde de opdringende groep mannen
rondom een heer in rok, het middelpunt.
Een felle scheut heet bloed schoot Lord Tyne in de slapen. Alfred Josiah, - midden
tusschen dit plebs?
Alfred Josiah glimlachte, zijn hand hief een glas hoog, zijn beleefde stem
articuleerde correct en doordringend boven het verward gedruisch, hij zeide:
‘Wel wat laat, Heeren, mijn oom laat zich verontschuldigen. Ik hoop dat de Pers
met mij nog een glas op zijn gezondheid zal drinken.’
Een kleine man met spitsen gelen schedel drong naar voren, wenkte stilte en riep
luid:
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‘Maar ook op het succes van den nieuwen afgevaardigde.’
Allen dronken. Alfred Josiah glimlachte bescheiden, welwillend, en zette het volle
glas terug op het buffet.
Juist, - de geheelonthouder dronk niet. Maar kon dat bestaan, een dronk dien
men niet meedronk?
‘Kan dat bestaan, kan dat bestaan?’ De woorden herhaalden zich, Lord Tyne
hoorde ze zich zeggen, voelde dat hij ze zeide, tusschen zijn tanden. Kon dit bestaan,
dit alles, kon het bestaan, dat deze menschen werden welkom geheeten in zijn
naam, dat deze menschen werden toegelaten binnen het Huis? - d e P e r s
b i n n e n zijn woning, de Pers, die hij had buitengesloten, die hij haatte, omdat ze
alles wat ze aanraakte, maakte tot het algemeene, gemeene? Hier, binnen de muren
van Harton Castle die bende wilddrijvers, die al het edele opjoegen tot het onder
schot kwam?
Zijn tanden klemden, hij voelde de bonzende woede persen in zijn keel, ondraaglijk was deze benauwing, - deze woede, die terugsloeg in zich zelve. Binnen
zijn vuisten drongen zijn nagels zich in de handpalmen, - kon dit bestaan, zulk een
vernedering, die gedragen moest worden?
Zijn voeten stonden zwaar tezaamgesteld, de drift, die hen omlaag had gedreven
woedde nu in hemzelf. Ingrijpen? - er viel niet meer in te grijpen, - de erfopvolger
had deze menschen toegedronken, publiekelijk, - nu waren ze gasten onder de
bogen van Harton Hall.
En de heete drift vloeide af tot een kille pijn, de toekomst regeerde reeds op Harton
Castle, - onder voorwendsels, met een leugen, - maar ze regeerde.
Hij stond, en wachtte, - waarop? Achter hem wachtte de bediende met den luchter.
Vreemd en moeilijk was dit, zoo te staan op deze treden, waarvan hij de
vertrouwelijkheid voelde onder zijn voeten, - en te weten, dat het hem onmogelijk
was geworden verder te gaan en te doen wat hij zou willen doen. Vreemd en moeilijk
om dit alles aan te zien en te weten dat zijn tijd voorbij was.
Zijn oogen sloten zich, een kort oogenblik. Toen openden ze zich, plotseling,
felstarende, want opnieuw, beneden hem, schetterde de koude lach.
Zijn blik volgde langzaam de rijen gezichten, doorzocht al die menschenmaskers,
zag al die langzaam-proevende, gretig slurpende, drinkend genietende monden.
Hoe willoos konden drinkende menschenmonden zijn, - maar de mond die gelachen
had, moest anders wezen.
Achter het buffet reikten de armen van den butler nog automatisch naar flesschen
en glazen en weer nieuwe flesschen, maar zijn bewegingen gingen langzamer
worden, zijn handen voelden de maat waarin men schenken mocht op Harton Castle.
Steeds meer leege glazen werden neergezet op de tafel, toen verspreidden de
journalisten zich door de hall, ze zwermden uit tot het feest.
Maar de hall was leeggeloopen. Lord Tyne zag rond, zijn gasten waren
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verdwenen. Dadelijk al was er een kring van leegte geweest om die groep mannen
in hun onverzorgde colberts, de dansende paren waren weggegleden naar de groote
zaal, de politiseerende oude heeren afgetrokken naar bibliotheek en rookkamer.
Nu stonden zelfs de laatste onbeweeglijk digereerenden op uit hun fauteuils. De
journalisten bleven alleen over, maar zij schenen volkomen op hun gemak, drentelden
wat rond, keken vakkundig om een hoek van de danszaal, een enkele verdiepte
zich in de schilderijen langs den wand of hij ging catalogiseeren.
Nu wendde ook Alfred Josiah zich af van het buffet. Achter hem zette de kleine,
geelbleeke journalist die den dronk had uitgebracht, zijn glas terzijde en volgde.
Onder de balustrade waarachter Lord Tyne stond, lieten beiden zich zakken in een
paar breede fauteuils.
‘Bezwaar tegen een kort interview, Mr. Harton?’ vroeg de journalist.
‘Welneen,’ klonk Alfred Josiah's stem verzekerd.
‘Dat spreekt,’ zei de ander, ‘u bent nu een publiek persoon, nietwaar? - Wat gaat
u eigenlijk doen in het Parlement?’
Lord Tyne zag hoe Alfred Josiah zich met zijn blanke, welverzorgde hand het
achterhoofd bestreelde.
‘Ik zal daar natuurlijk hebben te spreken voor de cultureele belangen van het volk.
De economische questies laat ik graag aan de anderen....’
‘- Inderdaad,’ zeide de journalist. ‘Heeft u dat niet in moeilijkheden gebracht tijdens
de verkiezingscampagne, - die economische afstand, als ik 't zoo noemen mag,
tusschen u en de kiezers?’
Alfred Josiah's hand gleed opnieuw liefkoozend over zijn achterhoofd.
‘Och, er is natuurlijk altijd een enkele debater, die wat.... grof wordt. Maar ik wist
het debat toch steeds weer terug te brengen naar het cultureele plan. - En met mijn
eigen partijgenooten is de verhouding alleraangenaamst. Van beide zijden wat
geven en nemen, nietwaar?’
De journalist dook naar een minieme bloc-note. ‘U meent?’
Losjes terugleunend in zijn fauteuil vervolgde Alfred Josiah:
‘Ik heb nu eenmaal wat ruimere, meer algemeen humanitaire opvattingen, - ik
ben toevallig op een andere plaats in de wereld geboren,’Toevallig? Lord Tyne hoorde zich kermen, maar achter hem stond de bediende
met den luchter en hij klemde de tanden opeen.
- ‘en zij willen die inzichten wel billijken. Daarentegen aanvaard ik hun kleine
zwakheden, hun kinderlijke revolutionnaire symbolen bijvoorbeeld. Waarom ook
niet? Ik zie elke materieele verbetering als aanleiding tot cultureelen vooruitgang.’
‘Een zeer schoone visie!’ De Deken van St. Michael's Hartondale stond naast de
beide mannen. Hij had achter een groep palmen zitten dutten, als op ieder feest,
dat hij bezocht, maar ernstige en waardig sprekende stemmen hadden steeds het
vermogen hem te wekken.
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‘Een aangenaam visioen,’ gaf de journalist toe. ‘Maar van cultureelen vooruitgang
gesproken, - dat archaische houtvuurtje op den heuvel was toch wel aardig.’
‘Ja,’ zeide Alfred Josiah's vergoelijkende stem, ‘die kinderlijke liefhebberij schijnen
de menschen hier nog altijd niet te kunnen opgeven.’
‘Maar nu zullen ze toch zeker weer moeten wachten tot u zelf hier uw plechtigen
intocht houdt, Mr. Harton.’
Alfred Josiah's hoofd gleed terzijde. Hij hield van tact.
‘Aan die situatie zullen we vandaag nog maar niet denken, - Mr. Dunsty nietwaar?
- Maar ik onderstel, dat er wel nooit een plechtige intocht zal plaats hebben. Er zijn
grenzen aan den.... economischen afstand, zooals u 't noemt, en dit kasteel is wel
zeer.... representatief. Het lijkt me een beetje moeilijk, in mijn positie om dit....’
‘monument’ hielp de reporter.
‘persoonlijk te bewonen,’ eindigde Alfred Josiah met een beleefd knikje naar den
kleinen man.
‘En ook wat overdadig allicht?’ hoopte de Deken.
‘En wat oneconomisch, inderdaad. - De tijd van hofhoudingen is nu eenmaal
voorbij -’
‘Voor een Labourman,’ vulde de journalist aan.
‘En voor den Christen,’ zeide de Deken. ‘Wie de nooden van het volk kent,
beschouwt zijn bezit met andere oogen.’
‘Heeft deze verkiezing u inderdaad dertigduizend pond gekost?’ informeerde de
zakelijke reporterstem.
Alfred Josiah zat rechtop, zijn gansche figuur rekte zich. Hij antwoordde niet, de
Deken echter zeide:
‘De Christen is slechts rentmeester van zijn goederen.’
‘U bent toch lid van de firma Hugh Vanderpas, nietwaar? Waarom verkiest u het
Parlement boven Wallstreet, - Mr. Harton?’
Alfred Josiah's voet tikte op den marmeren vloer. De welwillendheid, waarmee
zijn hoofd zich tot den reporter had geneigd, verstijfde tot het geforceerde geduld,
waarmee men luistert naar een lastig kind.
‘Een kort interview moet niet te lang worden, dunkt me. Ik kan u alleen zeggen,
dat ik nooit actief lid van de firma ben geweest, ik ben alleen financieel
geïnteresseerd bij Vanderpas. De plaats van mijn grootvader had ik in geen geval
willen innemen, - daar zouden mijn opvattingen mij wel al te zeer hebben -’
‘gehandicapt,’ hielp de reporter.
‘En ook uw moreele tegenzin,’ zeide de Deken, ‘de tegenwoordige groot-financiers
kennen geen scrupules.’
‘Ja, dat zijn de mannetjesputters van dezen tijd,’ knikte de journalist en taxeerde
Alfred Josiah's wijkende profiellijn.
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Een lakei bood likeuren. De kleine man stak zijn hand uit, die weifelde tusschen de
glazen, toen vond hij de chartreuse waarnaar hij zocht.
‘De wijnkelder is hier niet slecht voor een monument uit den steentijd.’
En hij lachte.
Een rilling voer over de starre gestalte van den Earl. Dit was de lach. Zoo lachte
men dus als men zijn tijd kende, als men stond midden in den tijd, - als men leefde
van den tijd, zooals deze man.
Alfred Josiah's beschaafde heerenlach accompagneerde beleefd den luidgeworden
grijns. Toen vroeg zijn stem: ‘Wel, is het interview nu afgeloopen?’
‘Even recapituleeren,’ zei de ander. ‘U verwacht veel van de parlementaire
loopbaan, blijft in Londen wonen en wordt cultureele specialiteit. Op het cultureele
plan minder aanleiding tot gevaar voor economische botsingen -’
- ‘niet precies zoo, Mr. Dunsty -’
- ‘dan een beetje anders dus. Nu nog een enkele vraag, - wat gaat u later met dit
vorstelijk verblijf beginnen?’
‘Dat is toch niet actueel, Mr. Dunsty.’
‘Maar interessant voor uw kiezers en mijn lezers, Mr. Harton.’
Alfred Josiah schudde het hoofd. ‘Neen, daarover zal ik mij vandaag toch moeilijk
kunnen uitlaten. Maar in het algemeen ben ik overtuigd, dat historisch bezit slechts
waarde heeft, voor zoover het kan worden dienstbaar gemaakt aan de idealen van
den eigen tijd. Er zijn zooveel mogelijkheden...’
De journalist bekeek zijn vulpen en wachtte. De Deken echter riep geestdriftig:
‘Hier hebben we nu dus eindelijk eens kans om te komen tot een Centrum voor
Inter-Kerkelijke Verstandhouding!’
‘Of tot een behoorlijk vacantieoord voor journalisten,’ bedacht glimlachend de
kleine man. ‘Werkelijk, Mr. Harton, denkt u daar eens over. U zoudt populair zijn,
eer u 't wist.’
Alfred Josiah richtte zich hooger; over zijn schouder zag hij neer op den kalen
spitsen schedel.
‘Populariteit komt vanzelf als de tijd daar is, men behoeft er geen jacht op te
maken. Maar natuurlijk heb ik mijn plannen met Harton Castle.... neen, Mr. Dunsty,
dit is niet voor de pers bestemd.’
De journalist stak zijn vulpen weg. Alfred Josiah keerde zich tot den Deken, zijn
stem neigde naar vertrouwelijkheid.
‘Men behoort deze dingen te zien in een breede omlijsting, nietwaar? Zie hier nu
toch eens rond, - het zou toch zuivere excentriciteit zijn, - doorgevoerde koppigheid,
- om een dergelijk bouwwerk nog als particulier te willen bewonen! En daarbij, hoe
ontzettend oneconomisch, nietwaar? Maar als men Harton Castle kon overlaten
aan een instelling van algemeen
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nut, - denk nu eens aan een tehuis voor herstellende drankzuchtigen, - dan zou
men daarmee toch duidelijk den groei van het maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef demonstreeren, - zoo iets zou een voorbeeld zijn, - men
zou stellig de publieke opinie treffen.’
‘Een daad zou het zijn,’ juichte de Deken, ‘een persoonlijke daad!’
‘Een cultureele daad,’ verbeterde Alfred Josiah, ‘opruiming van feodale resten....’
‘restanten....’ waagde de kleine journalist.
Een bloedgolf sloeg suizend in de ooren van den man die luisterde, in die
kringende welling doofden de stemmen weg. De hall zwaaide rond, een geel waas
deinsde om de lichtkronen, die meezwaaiden. De blauwe cigarettendamp hing als
een verstikkende walm, spiralend langs een verre stoomhamer die maatvast bonsde.
Lord Tyne wankelde boven zijn voeten.
In den zwalkenden chaos zochten zijn oogen in vertwijfeling naar iets dat vast
bleef staan, hij wilde niet vallen, nu niet, ergens achter hem was de bediende met
den luchter. Zijn handen zochten, tastten naar behoud, toen vonden ze onder hun
bereik de elken balustrade.
Ze grepen, omgrepen het hout, en de vertwijfeling waarmee ze grepen klemde
als ijzeren schroeven. Aan dien greep hield Lord Tyne zich rechtop.
Hij stond nog en zag nog. Maar het was zonderling, dat hij neerzag op handen
die niet behoorden aan hemzelven. Dit waren de handen van een ander, van Colonel
Harton, zijn oom, waarom waren die teruggekeerd? - hij had ze toch dood gezien,
die handen, een geelwitte huid, gespannen over blauwe knoken, - uit de linker had
hij zelf met moeite den dolk losgewrikt na de nederlaag bij Lagore, - een verwonnen
bevelhebber kan niet blijven leven om zijn soldaten te zien martelen, - maar de
handen hadden gekrampt in vertwijfeling, - zonderling, dat ze nu teruggekomen
warenZijn oogen staarden naar die vreemde handen en zochten naar een herinnering,
hoe waren die handen geweest, vroeger, voor ze de handen werden van den kolonel,
- hij wist dat niet meer, - maar plotseling sloeg een groene vonk uit den smaragden
zegelring licht in zijn bewustzijn. Dit was zijn eigen ring en dit waren zijn eigen
handen, - de kolonel lag begraven, reeds vijftig jaren, bij Lagore.
Lord Tyne zag neer op zijn eigen vertwijfelden greep en nog eenmaal verzette
hij zich, nog eenmaal omspanden zich zijn pezen, trad zijn bloed terug in gewende
banen, hernamen de dingen om hem heen hun plaats. Hij liet de balustrade los en
wenkte den bediende, dat die voor zou gaan.
Achter den dienaar aan, moeizaam, beklom hij trede na trede, de lakei zag niet
om, regelde zijn tred naar den voetstap, dien hij met gespannen gehoor beluisterde.
En zoo, eindelijk vrij om te loopen zooals een moe oud man loopt, ging de Earl langs
bochtige gangen, door hooge vertrekken,
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tusschen lange wanden met geverniste doeken, waarop de kandelaar glimpen van
een aangezicht, een hand, een kleurigen mantel wakker riep. Langs een smalle
wenteltrap zwierde het schijnsel beider schaduwen, toen ging een deur open en de
witleeren hand van den bediende plaatste den luchter op een marmeren hoekconsole.
De hand verdween uit den lichtkring, de dienaar trok zich terug en sloot voorzichtig
de deur achter zich.
Lord Tyne was in zijn eigen slaapkamer. Zijn hand greep om een stoelleuning,
toen liet hij zich zakken. Zijn rug vond de rechte rugleuning van den antieken zetel,
zijn handen hervonden zich op de gesneden windingen der stoelarmen. Hij zat in
zijn eigen stoel, tegenover hem stond de kandelaar, de vijf kaarsen droegen vijf
gele, roerlooze vlammetjes, die waren te nietig om de gansche wijde ruimte van
hun licht te geven, maar ze waren toch zelf licht, en wierpen een kleinen kring van
helderheid, waarin gezien kon worden. Maar er behoefde niets gezien te worden.
Lord Tyne sloot de oogen. Nu moest worden gedacht.
Gedacht? Er waren geen gedachten. Alleen de eindelooze afmatting van een oud
man, een zwarte put, waarin elke gedachte onvindbaar verzonk.
Zijn gesloten oogen knepen zich pijnlijk tezamen. Er moèst gedacht worden. Er
moesten beschikkingen worden gemaakt, zoodat de gruwel zou worden ontgaan,
het Huis moest worden beschermd.
Hij dacht, met inspanning. Maar iedere gedachte die opdook werd weer
neergezogen in haar eigen ontkenning. Het huis aan de Natie? maar de natie, dat
was de wriemelende hoop, het plebs, hoog en laag. Den erfgenaam onterven ten
bate van een anderen erfgenaam? maar de nieuwe erfgenaam zou evenmin de
trouw kennen, die niemand meer kende in dezen tijd - en de juridische procedure
zou lang slepen, - te lang voor den hartslag van zijn afgeleefd hart.
Rechtop, met gesloten oogen zat Lord Tyne en wilde denken, doordenken, scherp
en doeltreffend. Maar gedachte na gedachte zonk weg voor ze ten einde was
gedacht, niets kon meer worden gedacht zonder de fatale ontkenning die volgde.
Maar toch, er moest worden gedacht om te kunnen handelen, en er moest worden
gehandeld, wilde hij het noodlot vóórblijven. Waarom ontgleden hem nu, in dezen
nood zijn moeizaam gezamelde gedachten, waarom bleek iedere nieuwgevonden
gedachte ontoereikend?
Rechtop, met gesloten oogen zat de Earl en voelde hoe in zijn wrak hart de kern
van zijn machtelooze afmatting klopte. En de schemer van een glimlach speelde
om zijn lippen - ‘coeur bel et ferme’ - arm hart, het was te oud geworden. Het
verlangde rust.
Rust! Een enkele nacht van rust! En de komende morgen om verder te denken!
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De Earl sloeg de oogen op en zag om zich heen.
Voor hem stond de kandelaar en hief vijf kleine roerlooze vlammen hoog. Als een
gouden wolk hing het kaarslicht rondom den luchter.
Lord Tyne leunde het hoofd achteruit en zag de bekende dingen zijner omgeving,
die zich gingen losmaken onder het schemerig schijnsel. Een Italiaansche kast
toonde op haar gesneden paneelen een stoet van losgelaten boschgoden, buitelend
over gezwollen druiventrossen, de Oud-Delftsche pul op den kasthoek daarboven
schoot uit witblauwen glimp een zwierig-getuigd fregat in het duister van de kamer,
een slepende rank ivoren orchideeën bloeide. tegen het donkerroode lak van een
scherm. Behoedzaam werden de dingen uit hun schaduwen getogen, hun vorm
bood zich als een gave, een troost, maar Lord Tyne zag slechts voorwerpen, dingen
die rondom stonden, die daar altijd hadden gestaan, die te oud waren, oud als
hijzelve, even langgekend, even lamgeleefd, dingen die hun macht hadden verloren.
Uit zijn afmatting zag hij naar de dingen, die veraf bleven staan, niet nader wilden
komen, spanningloos dwaalden zijn oogen van het een tot het ander.
Maar voorzichtig en gestadig werkte het zachte licht verder, het onthulde de
gedraaide kolommen van den bedhemel, waaronder de rust van den nacht wachtte,
het duidde hoe naast het bed de deur opende naar de kleedkamer, waar de
staatsiedracht van den dag zou worden afgelegd. Het licht was barmhartig, het wilde
niets toonen, dat meer vermoeien kon, het scheen maar voorzichtig over alle gewone
dingen, dat ze zouden worden gezien door den Earl, die roerloos in den zetel zijn
afmatting onderging.
Eindelijk hadden de vijf kleine gouden lichtkernen het gansche kamerduister
doorlicht, tot in de schemerigste hoeken had elk meubel zijn bestaan herwonnen.
Nu wachtte om Lord Tyne heen weer zijn eigen dagelijksch bestaan en hij voelde
het wachten.
Zijn oogen gestild in den gulden schijn van het kaarslicht, waren nog leeg, maar
ze zochten weer iets, iets dat gezien kon worden: van den versten wand glansde
een witsatijnen kleed; een zwart schoentje, met paarlen bestikt, tipte tegen een
bleekgele roos.
De oogen van Lord Tyne hadden gezien, zijn knieën duwden zich omlaag tot hij
stond. Hij vatte den kandelaar en hield dien voor zich uit. Hoog strekte langs den
kamerwand het geverniste doek. Hooger hief hij den kandelaar, boven zich uit, en
zijn oogen vulden zich met een diepe herkenning, Mylady Tyne's fijne, eeuwig
levende glimlach had hem aangeraakt.
Vanuit haar donkergroen loofpriëel zag Lady Tyne met waterheldere oogen recht
den nazaat in het hart en alle tweestrijd, alle moede twijfel en teleurstelling kromp
samen tot het woordloos verlangen waarmee de Earl naar troost tastte in haar blik.
- Was het Van Dyck geweest, zijn subtiele schildershand, die den trillenden toover
van het werkelijk kunstwerk had geschapen, of stamde
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het uit den Geest Zelve, die eenmaal zijn Aanzicht van Aristocratie had willen beelden
naar werking en vormen, door middel van een menschelijk instrument?Mylady Tyne gaf geen antwoord, maar zij was aanwezig en het was voldoende.
De fijne roode lippen sloten zich glimlachend aaneen, nooit hadden zij zich aan een
twijfel verloren; in rustige bevalligheid waren de slanke witte handen samengelegd
over den zwartkanten sjaal, nooit hadden zij zich verwonderd in een toevallig gebaar.
Onder het wil satijnen kleed teekende een teedere lijn haar zuivere lichamelijkheid,
ingetogen als een maannacht, maar recht en hoog opgeheven droeg de blanke
halszuil haar kleine, ronde hoofd. De bloei van een hooge edelhartigheid geurde
na uit gansch dit schoone vrouwenbeeld, maar het diepst bewaarde het zijn wezen
in de klare, onpeilbare oogen, wonderbare oogen, waaruit de wijsheid zijner kaste,
onvertroebeld door anderer wijsheid, overvloeide tot Lord Tyne.
Zijne moegewentelde gedachten legden zich stil onder die aanraking, een vastheid
streek zijn matten twijfel weg. Hooger beurde hij den kandelaar tot de juweelen
maansikkel in Mylady Tyne's zwarte haargolven zijn glans ontving, toen liet hij den
arm zakken.
Nu stond hijzelf in het volle licht. Hij zag neer langs zijn borst, waarover van
schouder tot heup het breede blauwe lint strekte met de plaquette van St. Georges
en den Draak, hij zag de korte satijnen culotte en onder zijn knie de gouden gesp
van den Kousenband. En hij glimlachte meelijdend, - weer zag hij den smallen
zwarten frak, zonder een enkel versiersel, het gladde witte vest van den koninklijken
prins, - wie durfde in dezen tijd nog zijn adel toonen?
Het kaarslicht ketste kleurige vonken uit het brillanten schild van St. Georges.
Nog eenmaal zocht Lord Tyne omhoog naar de nu vaagbeschenen lichte
vrouwenfiguur.
‘Er zijn geen anderen meer zooals wij, mevrouw,’ zeide hij langzaam en luid, en
hoorde zich zonder verwondering woorden zeggen tegen dit kunstwerk, dat leefde.
Maar toen zijn stem terugkeerde uit alle nissen en hoeken, zijn eigen stem, die
hij voor het eerst op dien dag hoorde spreken zonder terughouding, met onverholen
klank, raakte ze hem, trof hem met een gevoeligen schok als de stem van een
vriend, een broeder zou hebben gedaan. De woorden ontvingen hun zin; uit de
woorden, uit zijn stem, die onbeantwoord van de wanden wederkeerde, klonk de
eenzaamheid van een mensch, die door den tijd is achtergelaten, - kil overviel hem
een starre aandacht, - in één opperst oogenblik van fatale bewustwording zag hij
zich staan in zijn eigen eenzaamheid.
Zijn hand om den kandelaar klemde vaster, hij staarde in de geelgouden vlammen,
maar opeens verwaasden de vlammen, hun contouren trilden, een
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snik drong omhoog en krampte in zijn keel. In dit eene losstaande oogenblik had
hij zichzelf gezien, geklemd in zijn onwrikbaar noodlot, - wat viel hier nog te handelen,
of te beschermen? - hij werd zich getoond als hij was: - een oude zonderling, een
machtelooze, een overleefde, - die hardop sprak tot een schim.
Maar zijn tanden zetten zich opeen, hij haalde diep adem, nog gaf hij zich niet
gewonnen; de vijf kleine hartvormige lichtjes hernamen hun fijnbelijnde omtrekken.
Boven het diep onderkende noodlot uit, rees souverein zijn strenggeschoolde wil.
Hij wrong den snik terug, - dit was vermoeidheid - morgen, als hij had gerust, zou
hij weten te handelen, zijn verantwoorde lijkheid verder dragen, tot het einde. Hij
keerde den rug naar de schilderij, die teruggleed in het duister, rechtopgericht, den
kandelaar vast dragend voor zich uit, betrad hij de kleedkamer.
Daar, bij een kleine olielamp, wachtte de kamerdienaar, maar het wachten had
den man te lang geduurd, duttend was hij weggezakt over een krant nadat hij alles
had voorbereid voor het nachttoilet van zijn heer.
De Earl kuchte, toen plaatste hij den luchter midden op de tafel. Het licht scheen
den slapenden man recht in het gezonde bolle gezicht, dat dan schrikte en opwaakte
uit den doezel, stuntelig hief de bediende zich in de eerbiedige houding van knecht
tot heer.
Geërgerd zag Lord Tyne toe, de slaperige verwarring van den dienaar hinderde
hem bovenmate. Hij zag de handen van den man, die zich strekten om hem den
rok af te nemen, maar hij voelde zich afkeerig van die half-ontwaakte handen en
ongeduldig wenkte hij, dat hij zichzelf zou helpen, dat de dienaar heen kon gaan.
Toen hij de deur hoorde sluiten, rekte hij zich hooger, - nog was hij in staat zichzelf
te helpen, nog behoefde hij niet alle ontoereikendheid der menschen te dulden om
zich heen.
Langzaam liet hij den rok afglijden, de ordeteekenen tinkelden tegeneen.
Nadenkend zag hij neer langs het Orde-costuum, nog had hij het dien dag gedragen
langs een rug, die zich recht wist te houden, nauwlettend hing hij het over een stoel.
Zijn lichter geworden armen hieven zich omhoog, zijn handen ontgespten in zijn
nek de kleine witte galadas. Zijn vingers tastten naar de werking van de gesp, tegelijk
gleden zijn oogen over de opengevouwen krant, waarbij de bediende had zitten
dutten.
De das schoot los, hij hield die in de hand en bukte zich verder over het blad, zonderling - in de krant stond iets over die das - een das - waar had dat gestaan?
Zijn oogen zochten. Plotseling hielden ze iets vast, een foto, - het Huis! en een
andere foto - hijzelf, zijn eigen trekken, - naast het portret van Alfred Josiah.
Waarom? wat beteekende dit? - ach, het ceremonieel van heden, - maar die das,
wat had die hiermee van doen?
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Zonder te begrijpen lazen zijn oogen de vette letters van een headline, nog eens,
- een felle steek doorpriemde zijn begrip, hij las:
‘Erfgenaam van Grooten Naam draagt de Roode Das.’
En daaronder zijn naam, zijn Naam en Titel, - en hoe dan verder? ‘opvolger is de
Right Honourable Alfred Josiah Harton, M.P., dezelfde die gisteren bij de viering
der uiterst-linksche verkiezingszege zijn radicale gezindheid toonde door het dragen
van een vuurroode das.’
- Een Pias! - de opvolger.... een pias....
Een stolp van stilte stond om den Earl, elk ding stond star. Zijn oogen voelden
zich onwrikbaar gestold in hun kassen, zijn hand met de das voelde zich geklonken
in onbeweeglijkheid. Zijn tong voelde zich zwellen en klemde tegen zijn keel, een
ondraaglijke pijnlijke benauwing drukte zijn borst plat.
Hij steunde, zijn tanden beten en knarsten. Hij voelde hoe het bloed terugsteigerde
naar zijn hart, en hij worstelde, - nu niet, nog niet! - nog een minuut tijd voor
bezinning. Woedend schoot zijn wil omhoog, zijn vuist kneep, - nog een half uur om te doen wat nu gedaan moest worden.
En zijn wil overwon, de starheid smolt, hij voelde het bloed terugvloeien in zijn
slapen die bonsden, hij voelde zijn neusvleugels, die adem zogen. En toen, de
tanden geklemd, het hoofd in den nek, voelde hij een stijgenden, schokkenden lach,
een oneindig bevrijdenden lach, om de overwinning, - een oneindig pijnlijken lach,
om de beslissing die vast was gaan staan.
Zijn oogen vonden de vijf kaarsen die bijna geheel waren neergebrand in den
luchter, de vijf lange zwarte pitten strekten hoogere, roode vlammen. Zijn blik hechtte
zich in den rossigen gloed terwijl zijn vingers de kleine witte das gelijkstreken en
opnieuw gespten rond zijn hals. Achter zich zochten zijn armen en handen naar
den juist afgelegden galarok, zijn handelende handen trokken die recht over zijn
schouders, ze voelden na of het breede satijnen lint glad was gelegd over zijn borst.
Toen greep de rechterhand naar den luchter.
En kort oogenblik zwierden de vlammen langs een onberekende baan, Lord Tyne
wankelde, - de gloeiende was droop over zijn vingers, - maar in hem gebood een
bevel: niet struikelen, recht staan! - op de hoogste hoogte van de taak! - en hij zette
zijn voeten schrap. Hij zag zijn hand waarover de witte wastranen drupten, - niet
zoo! - zijn arm strekte omhoog, de machtige hand van Giles den Vechter droeg den
kandelaar over den drempel van het slaapvertrek tot voor de beeltenis van Mylady
Tyne.
Maar daar, voor het fijnzinnige, onbuigzame wezen der witsatijnen lady
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strekte zich Lord Tyne's eigen, rechtgerichte linkerhand omhoog en zijn eigen
strengbeheerschte stem zeide:
‘Excuses mevrouw, ik laat u niet achter bij een allemansvriend met een rood
dasje.’
Toen, recht en snel, als ze den fakkel had gestoken in de houtmijt, stak zijn
rechterhand den kandelaar vooruit, tot in het geverniste doek, dat geweldig werd
oversprongen door een enkele, groote, roode vlam.
Lord Tyne liet den kandelaar vallen, die terugketste tegen de haardplaat; de slag
van zilver op staal galmde als een luidende klok. En zonder een verdere gedachte,
souverein in zijn eigen daad, strekte hij zich op het wijde bed. De gele vuurtong, die
langs de bedpost strengelde, kaatste vonken uit de diamanten oogen van den Draak,
rondom gonsden de vlammen over het oude eikenhout als de strijkende boog over
gespannen snaren.
Het vuur van Harton Castle zette gloed tot in de winkelvensters van Londen.
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Kroniek
Boekbespreking
Ina Boudier-Bakker, De Klop op de Deur, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon, 1930.
Een recensie te schrijven - een kórte recensie vooral, zooals deze toch noodzakelijk
moet zijn! - van een roman die onmiddellijk zóó is ingeslagen als Ina Boudier's Klop
- blijkens mededeelingen van de uitgevers was dit boek al vóór zijn verschijning
populair - het lijkt mij altijd een eenigszins donquichotterige onderneming. Wat wilt
ge, zoo'n boek prijzen en aanbevelen? Het is bijna belachelijk onnoodig. Wilt ge er
fouten en gebreken in aanwijzen? De grootste kans bestaat dat uw lezer zich ergert
aan uw gevit en uw schrijfsel korzelig uit de hand legt. Maar ge zult zeggen: de taak
van den criticus is: ieder nieuw verschijnsel aan het ideaal van zijn soort te toetsen
en het een plaats aan te wijzen zoowel in het oeuvre van zijn auteur als in de
geschiedenis der letteren. Met uw welnemen, het eerste is misschien nog mogelijk,
in een sfeer als die ontstaat rond een boek zoo populair als De Klop op de Deur,
op het tweede zult ge noodzakelijkerwijze vele jaren moeten wachten; ook de
beteekenis van een populair staatsman in de geschiedenis van zijn volk, ja ook die
van iedere geliefde persoonlijkheid in uw eigen leven is eerst na langen tijd met
kans op juistheid te bepalen.
Deze laatste vergelijking - in onderscheiding van de meeste! - gaat hier, dunkt
me, tamelijk goed op. Ina Boudier is iemand die door haar schrijfwijze - hoe
onzorgvuldig die soms ook zijn moge - altijd onmiddellijk verovert. Men leest geen
bladzij van haar zonder zich tot haar hart en geest aangetrokken te voelen. Er is
n.l. altijd - behalve dat zoo bekende, milde en warme hart van haar - een zekere
resoluutheid in, iets op-den-man-afs, dat u pakt en bekoort, uw bezwaren verslaat.
Ik geloof niet, dat iemand in staat zal zijn ook dezen formidabelen ‘Klop’ van 1015
pagina's door te lezen, zonder vele malen voor de schrijfster verteederd te raken
en zijn hart ten slotte aanmerkelijk sterker voor haar te voelen... kloppen.
Wat dan te zeggen in een recensie? Wel, men kan, geloof ik, in elk geval een
stuk-of-wat voorloopige opmerkingen maken, en althans trachten deze te doen
gaan: ten 1e. in de richting van de toetsing aan een ideaal, ten 2e in die van een
algemeene waardebepaling. De veel later levende ‘wetenschappelijke’ beoordeelaar,
- laten wij hopen dat hij tevens eenig artistiek oordeel heeft - kan dan nagaan of
deze opmerkingen op den duur door een communis opinio onder de
litteratuur-beoefenaars bevestigd werden, hij kan er in 't algemeen misschien iets
aan hebben, als basis b.v. of schema van onderzoek.
D e K l o p o p de D e u r , als vele andere nederlandsche romans, bestaat uit
een reeks min of meer dramatische en pakkende scènetjes. Er wordt eigen-
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lijk weinig in ‘verhaald’, weinig ook ‘beschreven’; er worden personen in voorgesteld
en met elkander in aanraking en gesprek gebracht. Deze van ouds beproefde
1)
werkwijze biedt vele voordeelen en aantrekkelijkheden - zij garandeert levendigheid
en afwisseling - maar zij behoeft, bij gebrek aan een voortgezetten, min of meer
hartstochtelijk gedreven verhaalgang, het cement van een krachtige centrale figuur
of groep. Ina Boudier schijnt dat ook zoo begrepen te hebben, want, zie ik goed,
dat heeft zij gemeend zulk een figuur gevonden te hebben in Annètje
Craets-Goldeweijn, of zulk een groep in de familie Craets. Welnu, noch deze figuur,
noch deze groep lijken mij voor deze al-verbindende functie voldoende krachtig en
overheerschend, Annètje niet genoeg ‘karakter’ en de familie Craets niet genoeg
gezien als een persoonlijkheid-geworden groep. Men merkt, al lezende in ‘De Klop
op de Deur’, dat de roman, als zoodanig, zich onmiddellijk verstevigt zoodra groote
gebeurtenissen van buiten-af - de oorlog van '70 eerst, later die van 1914-1918 het bindende element leveren.
Al de (zeer vele!) door de schrijfster genoemde kleinere gebeurtenissen en
cultuurverschijnselen waren niet in staat deze bindende kracht te leveren. Mevrouw
Boudier, geïnterviewd, heeft er zelf op gewezen: zij heeft een roman willen schrijven,
geen cultuurhistorie. Het wil mij dan ook voorkomen dat zij té vele van die buiten
haar verhaal staande cultuurverschijnselen heeft vermeld. Zij hielpen haar niet;
integendeel, hoezeer interessant op zichzelf, zij leidden onze aandacht te zeer af
naar het, natuurlijk eveneens vele, dat zij niét noemde: talrijke, ik zeg niet
belangrijker, maar zeker minstens even belangrijke openbaringen van de evoluties
in het huiselijk en maatschappelijk leven, het geestesleven ook (ik noem slechts
een enkel ingrijpend feit: het z.g. monsterverbond tusschen anti-revolutionnairen
en katholieken, ik noem slechts een enkelen naam: Bolland). Ik ben dan ook absoluut
overtuigd, dat alwie een cultureelen familieroman (gelijk deze) bedoelt te schrijven,
goed doet door zijn centrale figuur of groep met de meeste zorg te kiezen, maar
vervolgens resoluut de geschiedenis van die figuur of van die groep te schrijven,
zonder ‘bijwerk’, dus met vermelding uitsluitend van die cultuur-verschijnselen,
waarmee de centrale persoonlijkheid (figuur of groep) in aanraking komt.
Voor mevrouw Boudier's misschien wel allergrootste gave: haar vermogen met
ieder harer personen mee te leven, zóó toegewijd, ja met een zoo overgegeven
innigheid als gold het bloed van haar bloed, heb ik niets dan eerbied en lof. Deze
schrijfster is niet alleen mild en warm, zij is ook ruim en veelzijdig. Toch nog niet
veelzijdig genoeg misschien, niet álzijdig tenminste? Het komt mij voor - en de
opmerking is al meer gemaakt - dat zij onze jongste generaties eenigszins miskend
heeft. Het is waar dat haar roman

1)

Niemand minder dan Jac. van Looy zei mij eens, dat hij een roman alléén zou kunnen schrijven
als een reeks van momenten, of ‘dagen’, van scènes dus en beschrijvingen.
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slechts tot 1920 loopt en wij nu al weer leven onder de indrukken van tien latere
jaren. De gedesillusioneerdheid en het daarmee samenhangende losse leven der
in oorlogstijd opgegroeide jongelui deed zij genoegzaam aan den dag komen, niet
de wrok van dat geslacht tegen zijn ‘zorgelooze’ voorgangers (die het voor den
oorlog verantwoordelijk stelt), niet hun deels wanhopig, deels eenvoudig zeer ernstig
zoeken naar grooteren steun, in godsdienst vooral, maar ook hier en daar in filosofie,
in kunst, kortom in alle middelen die ons ten dienste staan bij ons pogen, iets van
het leven te begrijpen en te beheerschen.
Dit is wat ik voorloopig te zeggen had over Ina Boudiers mij zoo sympathieken
arbeid, haar K l o p o p d e D e u r , een boek dat ik liefheb en bewonder in tal van
details, maar dat ik, als geheel gezien, achterstellen moet bij sommige harer kleinere
werken, bij dat meesterstukje D e S t r a a t b.v. Hoezeer wij ook in een kunstenaar,
als in ieder ander mensch, de neiging mogen vereeren te trachten naar iets grooters
en kompleters dan hij totnogtoe bereikte, erkend moet worden, dat ieder talent, als
elke zielskracht, haar grenzen heeft.
H.R.

Lode Zielens, Het Duistere Bloed, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij
‘Elsevier’, 1930.
Een vreemd, beklemmend boek. Dit was mijn eerste indruk, die bleef na her-lezing.
Een donkere wolk, duister als een oordeel, schijnt over dit boek te hangen;
ellendig-smeekend klinkt de ziel er uit op, als de stem des roependen in de woestijn.
Een geteisterde, een ‘geteekende’ is de hoofdpersoon, de ‘ik’ van het verhaal, die
zijn leven biecht, wanneer zijn aanleg en zijn lot hem in de gevangenis gebracht
hebben.
De man, die den minnaar van zijn dochter doodt uit jaloezie, eindigt ziek, doodmoe
en met zijn heele ziel als een schreeuwende vraag in zich, op de ziekenzaal der
gevangenis.
Ik kan niet verhelen, dat ‘Het Duistere Bloed’ mij in vele opzichten heeft
teruggestooten, omdat het daarin gaat om begeerten, die bij elk mensch, in wien
nog een beetje zuiverheid leeft, een opstandigen, droevigen weerzin wekken; een
oud, diep-ingebrand geloof, dat op bloedschande verdoemenis volgen moet, wat in
de werkelijkheid ook wel ongeveer het geval zal zijn. Toch valt niet te ontkennen
dat in een dergelijke inceste passie een diepmenschelijk gevoel, ja zelfs een illusie
verborgen kan zijn.
Afschuwelijk en tegelijk deerniswekkend is het langzaam groeien van genegenheid
tot lust, en zoo meesleepend vertolkt Zielens de gevoelens van dezen man, dat wij
meenen het allerverschrikkelijkste te hebben meebeleefd, hoewel in werkelijkheid
de man met inspanning van zijn laatste krachten het onherstelbare weet te vermijden.
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Deze nog jonge vader, zoon van een kroegbaas, als kind moederloos, feitelijk ook
vaderloos, dus zonder leiding of liefde opgegroeid, heeft al te vroeg de verleiding
der zinnen geproefd en is al heel jong door een vrouw mee naar Parijs genomen.
En zijn geheele leven blijft hij een gedrevene, een man, die zelden of nooit iets doet
of besluit uit eigen wil, maar die door de brandende koorts van zijn bloed wordt
verlokt tot daden die zich later op hem wreken als zoo-vele onontkoombaarheden.
Zijn intelligentie ligt braak, omdat zijn zinnen te wakker zijn; wispelturigheden doen
hem zijn broodwinning verliezen, ondanks de uitnemende capaciteiten die hij ervoor
bezit; zijn vrouw en zijn dochter heeft hij gekregen, bijna ondanks zichzelf - zulk een
chaos maakt zijn leven uit; diep in hem schrijnt een bittere machteloosheid om het
eigen, duistere bloed, dat hij van zijn geboorte af in zich draagt en toch leeft in hem
een dieper en zuiverder bewustzijn, dat den drang van zijn bloed jammerlijk
door-dringt en door-schreit.
Hier ligt het schoone van het boek; wàt de hoofdpersoon ook doet of misdoet, wij
voelen hem nooit als heelemaal slecht; er is iets in hem dat nooit voldoende gewekt
is misschien - maar dat toch altijd weer opflakkert. Soms heel zwak, en dan klinkt
het dof, gedempt, in mineur; soms sterker, zooals b.v. in zijn diepe vriendschap voor
den idealist Gerard Molte.
Lode Zielens schrijft sober, soms bijna koel; zijn taal en stijl zijn niet rhythmisch
of muzikaal maar meest beknopt en op het doel af, als ware hij bang voor schoone
woorden en ijdelen schijn. Maar in de hoogtepunten van zijn verhaal wordt hij
meesleepend, krijgt hij macht over zijn lezers, is hij een zeer knap, doordringend
kunstenaar. Dat zijn oogenblikken waarin hij de alles meesleepende vervoering der
zinnen beschrijft, of een diep-beleefd moment van schamele bewustwording, waarin
hij de trouwe liefde van zijn vrouw als grootsch erkent, of een onvree in zichzelf
gewaar wordt, een onvree waarin zijn ziel zichzelf verraadt.
De episoden uit het leven van dezen man uit het volk staan betrekkelijk los van
het groote leven der stad Antwerpen, en van de beroering van den oorlog. Wij krijgen
wel aanduidingen maar zij missen de warmte of de suggestie die ze zóó waardevol
maken dat we mensch en tijd en plaats één weten. - Er is een zekere kou om den
man heen, al zijn er telkens beschrijvingen, die treffen, zooals de terugkomst van
den vluchteling aan de Antwerpsche haven, waar alles duister is en een Duitsch
soldaat heen en weer loopt, gehuld in zijn grijzen mantel. Zulke beelden zijn er niet
veel, wij missen ze. Toch had het boek er niet veel dikker om behoeven te zijn.
Maar Lode Zielens kunnen wij prijzen als een oprecht man en een hartstochtelijk
schrijver, die niet schuwt het leven uit te beelden zooals hij het ziet, en die over
genoeg talent beschikt om ons nog meermalen te verrassen met een warm en
levend kunstwerk.
JO DE WIT
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M. Nijhoff, De vliegende Hollander, Leiden, C.S. van Doesburgh, 1930.
Niemand beter dan Nijhoff - de concreetste dichter, dien wij op het oogenblik bezitten
- was in staat geweest dit waterfeestspel te schrijven. En hij heeft er een mooi stuk
werk van gemaakt, dat ten volle waard is ook buiten de gelegenheid om, waarvoor
het geschreven werd, de aandacht te blijven boeien van hen, die belangstellen in
poëzie. Het is daarom een verheugend feit hier de publicatie van het spel in boekvorm
te kunnen aankondigen.
Nijhoff moge dramatisch hier en daar te kort geschoten zijn - wij achten ons niet
in staat dit te beoordeelen - uit zuiver poëtisch oogpunt beschouwd bevat de tekst,
wanneer men de omstandigheden in aanmerking neemt, in casu de gebondenheid
van den dichter aan een bepaalde techniek, weinig plekken, waaraan de glans van
des dichters inspiratie onthouden bleef. En de vraag rijst, of niet in deze richting
voor Nijhoff mogelijkheden gelegen zijn
De groote verdienste van dit spel is, dat het Hollandsche element erin geen
patriottische rhethoriek werd, doch overal volkomen ‘echt’ bleef, gedragen door een
geest, die niet slechts zich bewust was van hetgeen hij uitsprak, maar daarvoor ook
ganschelijk instond mèt zijn dichterschap. Nijhoff heeft zijn vers-technische
bedrevenheid niet misbruikt aan gedachten, die hem vreemd of onverschillig waren,
doch de stof niet eerder in bewerking genomen dan nadat zij voor hem zelf innerlijke
beteekenis gekregen had.
Daarom is misschien het zuiver legendarische deel van zijn onderwerp niet geheel
tot zijn recht gekomen, maar tegenover dit tekort staat de ongetwijfeld veel grootere
winst, dat wij in dit spel geheel gespaard gebleven zijn voor de bij dergelijke
gelegenheden gebruikelijke rhethoriek. Nijhoff's ‘Vliegende Hollander’ is als
dichterlijke conceptie ‘origineel’ van begin tot einde en dat maakt ons inziens de
grootste waarde van zijn schepping uit.
ROEL HOUWINK

Ernest Michel, Zwarte Verzen, en Anti-homo, beide te Amsterdam, ‘De
Christophore’, 1929.
Wij bespraken hier destijds een bundel ‘'t Mes’ van dezen dichter en koesterden
eenige positieve verwachtingen van de ontwikkeling van zijn talent. Doch deze
‘zwarte verzen’ slaan onze hoop voor een goed deel den bodem in. Wat een
lamlendig, arrogant gepruts! Wat een opgeblazen, onechte ‘litteratuur’! Waarom
heeft dit zoo boordevol van God en Christus vervulde heerschap maar niet eens
gezond van zich afgevloekt en ons dan verder zijn religieus(?) gerijmel bespaard?
Dit is de jonge Katholieke dichtkunst op z'n aller(s)malst.
En toch heeft deze Ernest Michel, ondanks zijn waanzinnige geforceerd-
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heid, een onbetwistbaar talent, dat bewijzen zelfs flarden uit dit ‘modderig’ bundeltje
nog.Anti-homo is een pamflet tegen Krishnamurti c.s. Hoe ruim de schrijver dit ‘c.s.’
neemt, is ons niet geheel duidelijk geworden. Maar waartoe zouden wij hem in dezen
vaagheid verwijten, nu hij voor het overige zich zoo geweldig op scherp heeft gezet.
Dat Ernest Michel (maar niet alleen van zijn inquisitoriaal standpunt!) in principe
onvoorwaardelijk gelijk heeft, beaam ik persoonlijk gaarne, doch een andere kwestie
is, of er in dit bedenkelijk vulgair gescheld geen gevaarlijker machteloosheid schuilt
dan in de monotone, vlakke tirades van den nieuwen ‘wereldleeraar’ en of dit
dollemansgetier de juiste wijze is om anderen te waarschuwen tegen de gevaren,
welke diens ‘evangelie’ bevat.
ROEL HOUWINK

Prof. Dr. H. Hackmann, Chineesche wijsgeeren I, Confucius en Laotse.
Prof. Dr. M.W. de Visser, Shinto en Taoïsme in Japan. Buddha's Leer in
het Verre Oosten. Amsterdam, H.J. Paris, 1930.
De drie hierboven genoemde boekjes maken deel uit van een nieuwe reeks
monografieën, gewijd aan kunst, geschiedenis en religie (De weg der menschheid),
die de energieke Amsterdamsche uitgever Paris dit jaar begonnen is. De verzorging
van den tekst zoowel als van het illustratieve gedeelte is goed en bevestigen de
verwachtingen, die men van deze onderneming op grond van het prospectus mocht
hebben, volkomen.
Voor den leek is stellig de verhandeling, die prof Hackmann aan de leer van
Confucius en Laotse heeft gewijd, het belangrijkst. In het uiteraard beperkt bestek,
waarbinnen de schrijver zich bij zijn uiteenzettingen heeft moeten bewegen, bereikte
hij iets zeer goeds. Helder en overzichtelijk, prikkelend tot een nadere kennismaking
met de behandelde stof is dit opstel geschreven en het beantwoordde daarmede,
wil het ons voorkomen, geheel aan zijn doel.
De boekjes van prof. de Visser hebben zich er hoofdzakelijk toe bepaald een
beschrijving te geven van het achterin de werkjes opgenomen illustratiemateriaal.
Zij bieden dus niet zoozeer een uiteenzetting van de chineesche, bouddhistische
en inheemsche religieuze formaties in Japan wat de aan hen ten grondslag liggende
l e e r e n betreft, doch zij houden zich aan een weergave van hun c u l t i s c h e
elementen in verband met de beeldende kunst voornamelijk. Daarom leenen zij er
zich bij uitstek toe de voorstellingen b.v. van Japansche prenten te verduidelijken
en te verklaren. Een meer wijsgeerig gerichte belangstelling op de erin besproken
religieuze phaenomenen als zoodanig moeten zij echter onbevredigd laten.
ROEL HOUWINK

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

XXXI

J. EPSTEIN BRONZEN BUSTE

C. DESPIAU BRONZEN KOP

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

RENÉE SINTENIS VEULEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

XXXII

HEINRICH VON ZüGEL ZELFPORTRET

HEINRICH VON ZüGEL ‘FURT’

HEINRICH VON ZüGEL OSSEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

161

Leo van Puyvelde, George Minne, Editions des ‘Cahiers de Belgique,’
Brussel, 1930.
Voor zoover het ooit een kunstenaar gegeven is, buiten of boven zijn tijd te staan,
kan van Minne worden gezegd, dat hij buiten en boven zijn tijd staat.
Is het deugd, is het ondeugd? .... Hoe misplaatst, hoe absurd schijnt deze vraag,
wanneer wij ons eenmaal hebben verdiept in de reeks van 142 lichtdrukken naar
zoowel teekeningen als plastieken, die een nagenoeg volledig overzicht geeft van
Minne's arbeid en die in de eerste plaats deze verzorgde uitgave van de ‘Collection
les contemporains’ der ‘Cahiers de Belgique’ tot een zoo kostelijk bezit maakt.
Minne is geen modern beeldhouwer. Ge vindt bij hem geen nadrukkelijk
constructivisme, geen neiging tot het mechanisch-abstracte, evenmin een verhevigd
expressionisme of een ‘realism-with-a-vengeance’ (het beruchte realisme der nieuwe
zakenlieden!) Geen spoor in dit werk der directe of indirecte invloeden van de
hedendaagsche techniek, gelijk bij Archipenko, Brancusi e.d.; geen zoeken naar
rechtstreekscher contact met de bronnen van het demonisch oerinstinct, gelijk in
een deel van Raedecker's werk. - Minne is een dier eenzame grooten, die eenigszins
terzijde staan; terzijde van dit hedendaagsche leven dat vóór alles snel, hard, nerveus
en eigenwillig is, verblindend vaak in zijn lijfelijke pracht, verrassend en zelfs
vervoerend in zijn uitingen van briljant vernuft of hevig willen, maar ernstig te kort
schietend aan dieperen inhoud, aan wezenlijken gemoedsadel, aan religieuze of
wijsgeerige bezinning.
Als een wijze, méér nog een wijze dan een heilige, lijkt mij Minne terzijde te staan.
Hij heeft genoeg aan het eeuwig probleem van leven en dood, waartegen het
scherpzinnigst vernuft en de meest heldhaftige wil te pletter worden geslagen. Hij
heeft genoeg aan de altijddurende liefde van de moeder en het kind, van de moeder,
die zwijgend geeft en van het kind, dat zwijgend neemt en daardoor méér
terugschenkt dan op eenige andere wijze mogelijk zou zijn. Hij heeft genoeg ten
laatste aan het symbool van het kruis, zichtbaar teeken van de menschelijke laagheid
en de goddelijke ontstijging dezer laagheid in liefde. - Minne is een traditioneel
kunstenaar, maar traditioneel op een wijze zóó overtuigend noodzakelijk, dat men
hier tot een onvoorwaardelijke bewondering gedwongen wordt. Hij heeft veel van
een Gothieker, maar enkel en alleen omdat hij z i c h z e l f wilde zijn! En al stond hij
terzijde, al zonderde hij zich af, hij verviel nooit tot het provincialisme van zoovelen
die terzijde staan.... Integendeel, het lijdt geen twijfel dat veel hedendaagsch
beeldhouwwerk, waarin wij duidelijker den geest van dezen tijd herkennen, beperkt
of aanstellerig of kwasi-gespannen aandoet naast de ongedwongen grootheid van
deze hooggestemde plastieken in hun zuivere en innige beslotenheid.
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Ook voor wie destijds in dit maandschrift de opstellen van Karel van de Woestijne
en Constant Eeckels over dezen Vlaming las, valt uit de eerbiedigende, hier en daar
diep-peilende inleiding van Leo van Puyvelde, welke vijf hoofdstukken beslaat, veel
te leeren. Overigens kan ik mij persoonlijk niet met àlle uitlatingen van den schrijver
vereenigen; in het bijzonder niet met de uitspraak op blz. 69, dat Minne's oeuvre
zoo zeer Fransch gericht zou zijn. Zeker vertoont zijn v o r m nauwe verwantschap
met dien van bijv. Maillol, maar herinnert hij naar den g e e s t niet eerder aan een
Lehmbrück of zelfs een Barlach? - Laat ons liever zeggen dat Minne, in zijn beste
oogenblikken, een edel evenwicht vond tusschen het Latijnsch-maatvolle en het
Germaansch-uitdrukkingsrijke kunstbeginsel.
W. JOS. DE GRUYTER

Nieuws uit Rotterdam
Het dier in de beeldhouwkunst is altijd een dankbaar onderwerp en heeft
verschillende kunstenaars tot de meest uiteenloopende vormgeving geïnspireerd.
Vooral in de tweede helft van de negentiende en in de twintigste eeuw werden de
zienswijzen uiterst gevarieerd en voor de kunstliefhebbers was het spannend om
waar te nemen, hoe de weergave van dieren volgens bepaalde principes tot
volkomen andere consequenties vermocht te leiden. Van een sterk realisme, de
bruuske felheid van beesten in actie - wij behoeven b.v. maar even te denken aan
brullende leeuwen van iemand als Barye - ging men er toe over te zoeken naar
meer essentiëele bizonderheden, en simpeler vormen om te karakterizeeren en te
synthetizeeren. Wij kunnen in dit verband uit een overvloed een naam geven als
van den Franschman François Pompon en den Haagschen beeldhouwer Altorff,
die vooral in hoofdzaak nastreeft decoratieve lijn-figuraties te combineeren.
Maar een nadeel bij dit speciale genre is het al te dikwijls gebleken, dat iemand
er soms wel met geringe moeite in slagen kan van dieren iets kwasiaardigs te maken,
dat schijnbare allure heeft en toch geen inhoud. De mode om aan een of ander
gedierte zijn kansen eens te wagen, heeft ertoe geleid, dat er een productie ontstond
van zeer beperkte talenten, die het dier niet verder dan aan de oppervlakte
waarnemen en wier werk het midden blijft houden tusschen kunst van zeer geringe
beteekenis en salon-objecten, die daarenboven nog iets pretendeeren. Aan dit euvel
zijn de oorspronkelijk-toch wel knappe modelleurs van de Kopenhaagsche
porcelein-fabriek vrijwel ten gronde gegaan en daarom is het niet zonder reden, dat
wij voor dit genre van de geringe afmetingen maar niet dadelijk warm loopen, als
er van iemand op een tentoonstelling eens een passabel katje of konijntje aanwezig
blijkt te zijn.
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Met de kunst van de jonge, Duitsche beeldhouwster: Renée Sintenis, op het
oogenblik in haar volle kracht, blijkt het echter anders te wezen. In den kunsthandel
Huize van Hasselt kan men gewoonlijk wel een enkel werk van haar vinden, maar
van Kerstmis tot half Januari is daar een meer uitgebreide en zeker zeer
merkwaardige collectie van haar oeuvre bijeen geweest, aangevuld met een serie
van haar typische lijn-etsen. De bizondere kwaliteiten van deze kunstenaresse, die
juist met haar diersculpturen in het bizonder uitmunt, konden hier goed bestudeerd
worden.
Hoewel dan gering van afmeting, heeft Renée Sintenis haar werken van het begin
af groot weten te houden, d.w.z. breed en forsch van opvatting, ondanks maten van
slechts tien tot ongeveer dertig c.M. hoogte. Zonder een zweem van weeige
sentimentaliteit is zij op dieren afgegaan met al de gezonde levenslust van een
sportief-aangelegd wezen en zij is telkens geamuzeerd geworden door hun malle
bewegingen, hun bokkesprongen en vooral door hun vlegelachtigheid. Zij heeft
gezien, hoe een pas geboren beestje hulpeloos kan staan te waggelen op véél te
hooge pooten, hoe lief en zacht twee reeën naast elkaar gaan en welke
hansworstsprongen een hond maakt, die van blijdschap achter een rollend voorwerp
aanvliegt en uitdolt.
Het is waarlijk niet veel kunstenaars gegeven hiervan iets te maken, dat een
sterken indruk kan nalaten.
Renée Sintenis heeft niet in de eerste plaats gezocht naar synthese of een zeer
verfijnd en ongewoon lijnenspel, maar zij heeft de kracht gehad, wat zij voor haar
vlugge oogen zag gebeuren, tot kunst om te zetten. - Als portrettiste waagde zij zich
vrijwel uitsluitend een paar maal aan een zelfbeeltenis, en daarenboven is zij door
sportieve modellen geboeid geworden, waarmede zij een anderen kant van haar
talent tot ontplooiïng gebracht heeft. Zij ziet de figuren in actie, klein maar krachtig:
een polospeler te paard, een hardlooper, een bokser. En hoewel deze kleine statuën
een verademing zijn na veel verwrongen en verstandelijk gecomponeerd
beeldhouwwerk, dat soms van onzen geduldigen geest het uiterste eischen kan,
missen Sintenis's beeldjes o.i. toch te veel den innerlijken kant van het leven, en
zijn zij voorloopig te duidelijk de resultaten van een geestesgesteldheid, die in de
menschelijke figuur niet meer weet te ontdekken dan een schoon complex van
spieren, om tot waarlijk-groote kunst gerekend te worden. Wat bij haar dierfiguren
geen tekort is, zou het bij een gecompliceerd iets, dat wij: ‘mensch’ plegen te
noemen, waarschijnlijk snel worden. Renée Sintenis moge in het dagelijksche leven
nòg zoo'n gevoelige vrouw wezen, als artiste is haar kijk voorloopig beperkt; zij heeft
nog niet geleerd, dat dit teerste van alle onderwerpen met schroom en ontzag
schouwend benaderd en ontleed kan worden. Wij bedoelen dit alles natuurlijk meer
vergelijkenderwijs, zeker zal haar gave om het karakter van dieren treffend op te
vangen
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zich op den duur tot de typeering van de meer gecompliceerde menschelijke
eigenschappen kunnen verbreeden.
Haar etsen zijn geen voorstudies van de beeldhouwwerkjes, zooals men licht zou
veronderstellen: zij beteekenen voor Renée Sintenis, bij dat verloop van zoo
zuiver-mogelijk getrokken contourlijnen, een afzonderlijke studie, waarmee zij dan
ook opmerkelijke resultaten weet te bereiken. Alweer zoekt zij in hoofdzaak naar
actie en beweging.
Is het niet merkwaardig, dat men in Duitschland, waar toch juist zonder eenigen
schroom of rem naar uiterste en buitengewoon-gedurfde nieuwigheden hartstochtelijk
gegrepen is, als tegengif blijkt te zoeken naar een sportief ideaal? Want het is een
zeer breede laag, die in ‘Körperkultur’ heil en genezing zoekt na geleden geestelijke
en lichamelijke ontbering en het is een nog kleine, maar zeker niet onbelangrijke
groep van jongere artisten, die in hun kunst aan dezen roep tegemoet komen en er
zich, zij het misschien nauwelijks bewust, bij aansluiten. Renée Sintenis behoort bij
zulk frisch naar buiten gekeerd leven.
Zoo zal een evenwicht, zij het na eindelooze schommelingen, zich toch altijd weer
herstellen, in het leven zoo goed als in de kunst en daarom behoeven wij aan de
toekomst eigenlijk nooit te wanhopen. Renée Sintenis is een levend bewijs, dat het
gezonde verstand wel weet te zegevieren en dat het misschien het veiligst is, haar
veulens lustig te laten dartelen, zonder op het oogenblik meer te verlangen.
Het is ondoenlijk, van de in het museum Boymans gehouden Kersttentoonstelling
een résumé te geven, zonder in een droge opsomming te vervallen, te meer daar
de ruimte in dit tijdschrift niet toelaat door de hulp van allerlei afbeeldingen zonder
lang commentaar duidelijk te zijn. We zullen ons dus noodgedwongen dit jaar
beperken tot het noemen van een enkel modern werk. Tot troost kan hierbij
opgemerkt worden, dat de directie van het museum, door het uitgeven van een
geïllustreerden catalogus, deze exposities voor kenners overzichtelijk houdt. Er
worden daarin allerlei precieuze gegevens vastgelegd, die anders te snel vergeten
zouden zijn.
Wij spreken hier dus niet verder over eenige zeldzame primitieven, een klein
landschap van Hercules Seghers, een glorieuzen Philip Wouwermans (een landschap
met zware, fantastische lucht, waarbij men aan het werk van de allergrootste
meesters kan denken) en wij zwijgen noode over een wonderlijk mooi
jongensportretje van Paolo Veronese, dat in de collectie D.G. van Beuningen
thuishoort.
Bij de moderne afdeeling is het vooral van belang geweest, dat men nu eens een
uitmuntenden Picasso te zien kreeg uit de vroege periode, toen de talentrijke
Spaansch-Fransche meester nog niet in de uitzonderlijke excessen vervallen was,
waaraan zijn onbestendige geest in den stroom van het Pa-
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rijsche leven geen weerstand heeft weten te bieden, zoodat hij vrijwel stuurloos
verder drijft en van het eene uiterste in het andere vervallen moest. Origineel, maar
nog steun vindend in een zuiver en menschelijk gevoel is deze jonge harlekijn met
fijne grijzen uitgewerkt, die doorgloeid zijn van groen en pauwblauw. Dat teere groen
komt in de vleeschpartijen telkens even terug. De oogen zijn als in verlangen en
ontbering weggezonken; het oor zit hoekig-gedegenereerd aan den schedel; het
geruite clownspak met halsruche is een bescheiden en prachtige kleursymphonie
geworden.
Van een anderen modernen kunstenaar, die langzamerhand een wereldreputatie
aan het veroveren is, kreeg het museum voor langeren tijd een bruikleen uit particulier
bezit, dat velen zal interesseeren: namelijk een bronzen buste van Jacob Epstein,
den in Londen gevestigden Poolschen beeldhouwer, die zelfs onder de
conventioneele Engelschen, ondanks eenige schandalen, zijn roem weet te
handhaven. Wie de Tate-Gallery kent, moet trouwens van zijn werk wel op de hoogte
wezen.
Er is over Epstein en zijn beteekenis hevig gevochten, maar hij is bijna altijd
schitterend uit den strijd te voorschijn gekomen. Dat hier een buitengewone
persoonlijkheid bezig was, zal iedereen gemakkelijk toegeven; er spreekt een groote
en bijna ruige kracht uit het profiel van een jong meisje, het type, dat volkomen in
onzen tijd thuishoort met haar breede kaken, gespierde nek, vastbesloten mond
met karakter, het haar kort en sluik, de kleeding van een zekere nonchalante
elegance.
Nog een andere sculptuur van een beroemd hedendaagsch meester is in Januari
te Rotterdam tentoongesteld geweest; een bronzen kop van Charles Despiau. Het
was op de tentoonstelling van Maria Lani-portretten in den Rotterdamschen
Kunstkring. Despiau, de reeds bejaarde Fransche beeldhouwer werkt weinig,
langzaam en schijnbaar soms aarzelend en met een zekeren tegenzin, want hij
verklaart gaarne, dat hij liefst buiten woont om in zijn tuin ongestoord te kunnen
werken en het vak van jachtopziener zou verkiezen, wat we maar niet te zwaar
moeten nemen. Hoe ongewoon en toch natuurlijk is wat uit zijn handen komt! In
Parijs is het moeilijk werk van hem te zien, meer dan hier of daar een enkel stuk,
zoodat de groote tentoonstelling van zijn sculpturen en teekeningen verleden jaar
in het Palais des Beaux-Arts te Brussel een revelatie was. De foto zal, meenen wij,
voldoende duidelijk maken welk een edel en bezield profiel er van de Poolsche
film-speelster van onder zijn handen te voorschijn kwam. De middelen, die Despiau
aanwendt, zijn zeker eenvoudiger dan die van Epstein, maar de Fransche meester
lijkt dan ook innerlijk minder getourmenteerd te zijn, hij bezit - en dus ook zijn kunst
- een evenwicht, dat Epstein waarschijnlijk nooit deelachtig zal worden. Bij Despiau
lijkt alles vanzelf zoo te komen. Hij droomt heen over de figuur, die hij onder handen
heeft, zonder haar
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te misvormen, want de beste zijde van het leven lijkt in hem besloten te zijn als
onvervreemdbaar bezit. Het werk van beide figuren steekt in ieder geval verre uit
boven wat gewoonlijk aan portretbustes geprezenteerd wordt.
J. ZWARTENDIJK

Heinrich von Zügel
Kort geleden vierde in München de groote Duitsche dierenschilder Heinrich von
Zügel zijn tachtigsten verjaardag.
Als zoon van een schapenfokker, in het Württembergsche stadje Murrhardt
geboren, was hij van jongsaf vertrouwd met al de viervoeters, die hij later op zoo
meesterlijke wijze wist uit te schilderen. Hij begon zijn opleiding in Schwäbisch Hall,
bij een lithograaf, en zette deze voort met behulp van een stipendium op de
Stuttgarter kunstschool. Na eenige jaren gaf dit onbevredigende en droge onderricht
hem geen voldoening meer en richtte hij, vastbesloten, zijn schreden naar München
om daar geheel zelfstandig te kunnen werken. Ofschoon succes niet uitbleef, had
hij toch nog tien harde en moeilijke jaren te doorworstelen, voordat hij zich algeheele
bewegingsvrijheid had veroverd. Nu kon hij reizen. Vooral gaven België en Holland
hem den stoot de dieren in het landschap, badend in licht en lucht, te schilderen en
hem daardoor tot den impressionist te maken. Gedurende dit verblijf in het buitenland
werkte hij met zijn vriend, den Hollandschen schilder de Haas, in La Panne samen.
Van nu af volgde succes op succes, dat hem tot de onovertroffen meester van zijn
gebied maakte. In 1894 werd hij als leeraar en opvolger van Baisch aan de Karlsruher
academie benoemd, maar reeds in 1895 aanvaardde hij het professoraat aan de
nieuw opgerichte dierenschilder-school van de Münchener academie. Hier werd hij
de zeer gezochte, hoogstaande en uitmuntende leeraar van een lange rij leerlingen,
die door den voor zichzelf steeds zeer kritischen en onvermoeid-werkzamen meester
tot het uiterste worden aangespoord. Hij, die zijn leven lang grooten eerbied voor
de natuur had, verlangde dit ook van zijn leerlingen, wier persoonlijkheid en artistieke
vrijheid hij steeds eerde. Hij duldde geen namaak, alleen leiden en aansporen was
zijn leus. De tot zijner eer in de Münchener ‘Kunstverein’ georganiseerde
tentoonstelling van de werken zijner vroegere leerlingen geeft daarvan het duidelijkste
bewijs en hij kan dan ook met trots terugzien op het resultaat van zijn onderricht.
Het middelpunt van deze tentoonstelling vormt het uitstekend-gelijkende portret van
den jubilaris, dat met meesterlijke hand door zijn reeds gestorven schoonzoon
Eissfeldt werd geschilderd. Een groot aantal leerlingen dankt aan hem naam en
waardeering o.a.: Schramm-Zittau, von Hagek, Hegenbarth, Junghanns, de Zwitser
Thomann, Julius Segler, de Hollander Joh. Wilhelm van der Heide, Eugen Wolff.
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Zijn zoon, Willi v. Zügel, is een voortreffelijk dierenplastieker en heeft de enorme
kennis van het dier, in vorm en psyche, van zijn vader geërfd.
In 1922 heeft Heinrich von Zügel zich uit zijn ambt, als professor aan de Münchner
academie, teruggetrokken, maar niet om reeds van zijn groot scheppen afstand te
doen. Hij arbeidt ook nu nog, zonder in zijn artistieke kracht verlamd te zijn. Zijn
beroemdste werken, zoowel in Europa als in Amerika, zijn wel zijn ossen en
schapen.Moge hij de kunstwereld nog lang gespaard blijven!
EUGEN WOLFF

Toon Kelder
Het schilderwerk van Toon Kelder, zooals wij dat eenige jaren geleden hebben
gekend, gaf den indruk van frissche onstuimigheid. Het ging niet diep, maar het had
de verdienste, dat het de manifestatie leek van een virulent schildersgemoed. Het
was positief-vitaal, soms uitbundig en beleed een sterken scheppingsdrang: daarom
konden wij het, ondanks tekortkomingen, aanvaarden. Er zat beweging in en een
mannelijk-zinnelijke lust in de kleur, het gespannen vlak en de groote lijn.
Wie nu, bij K l e y k a m p in den Haag het jongste werk van Kelder ziet, staat
verbaasd en herkent het niet; het is, of een ander het had geschilderd. Nu kan een
schilder zijn techniek wijzigen, hij kan in den loop der jaren zijn werk dieper of breeder
maken, maar wanneer hij meer dan een vakman, wanneer hij een persoonlijkheid
is, zullen wij diezelfde persoonlijkheid herkennen uit al zijn arbeid, hoezeer die ook
onderling in voordracht of in hoedanigheid verschilt. Zoo vormt, om een sprekend
voorbeeld te nemen, het oeuvre van Toorop een eenheid van een zeer
gecompliceerde persoonlijkheid. Maar wanneer wij b.v. Charles Eijck, na aanvankelijk
onder invloed der kubisten staand werk, uit Parijs zien terugkomen met een
massa-oplaag van stadsgezichten in den trant van Utrillo, dan levert dit het
vermoeden op van een verzaking der persoonlijkheid.
Het gaat wellicht te ver, om te zeggen, dat Kelder zijn persoonlijkheid in dit jongste
werk heeft verzaakt, maar de schilder zal het mij alevel ten goede moeten houden,
zoo ik in dit werk tevergeefs heb gezocht naar datgene, wat mij het wezenlijke in
zijn persoonlijkheid had geleken: de driftige belijdenis van het warm-kloppende
leven, zooals zich dit zichtbaar verwerkelijkt. Dat hij zijn techniek wijzigt, uitstekend.
Dat hij zich wil losmaken van werk, waarin hij vreesde te verstarren, het is te prijzen.
Maar heeft hij, bij het intomen van de driftige vaart van zijn schildersgemoed, niet
te veel van zich gevergd?
Kelder heeft nu voorloopig afstand gedaan van de voordeelen zijner vlotte techniek
en gereedelijk-overtuigende schilderwijze. De vormen der dingen
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verhult hij in een damp van bleeke kleuren, waarvan de bleekheid wordt
geaccentueerd door hier of daar, meestal aan den bovenkant van het doek, een
paar complementaire kleuren naast elkaar te zetten. Ja, hij lost de vormen schier
op in een samenstel van onzichtbaar in elkaar schuivende kleurvlekken. De gedachte
is niet nieuw. Het evoceeren van de dingen door de verhulling van den vorm en het
modelleeren met behulp van kleurstippen, schaduw-overgangen of concentraties
van licht en kleur is al vaak beproefd. Het latere werk van Matthijs Maris en de arbeid
van Monticelli ontleenen er hun eigenaardige bekoring aan. De bekoring wijkt echter,
zoodra het een procédé gaat lijken. Men moet geen twintig Monticelli's naast elkaar
zien en zelfs geen twintig late M. Maris. Een naakt, zooals Kelder het nu geeft: niet
zoo openhartig-zinnelijk, doch met een even oplichten en weer vervagen van het
rondend vleesch, schier overgaand in het fond, opgelost in de ruimte, een damp
van naakt meer dan het naakt zelf, ik kan het tot op zekere hoogte waardeeren,
mits in het enkelvoud. Maar langs alle wanden deze verdampte verschijningen, met
altijd weer dezelfde kleur-nuances, waaraan bovendien de neiging tot het bekoorlijke
niet vreemd is, dat maakt mij gaperig en ik vraag mij af, wat Kelder heeft bezield,
om zich te begeven in dit genre, dat zoo heelemaal niet met zijn persoonlijkheid
strookt. Dit is Kelder niet. Daarvoor is het te zoet, te gemaniereerd en te weinig
mannelijk. Het biedt ook geen enkel uitzicht, geen kans op groei. Het is onmogelijk
in deze richting verder te gaan zonder over den rand in het Niet te rollen, zooals M.
Maris er in zou zijn gerold, zoo de dood hem niet naar een ander rijk had gevoerd.
O, het is alles heel serieus geschilderd, er is op geploeterd! Met dunne
overschilderingen is de toon verkregen en het is allemaal heel subtiel en bekoorlijk
en ook heel knap, maar niet groot.
Wanneer de voordracht positiever wordt, als in een paar portretten, dan is het
werk dadelijk meer te waardeeren. Twee groote teekeningen van naakten, met een
forsch en ruig modelé, krachtig van beweging, herinneren ons aan.... Toon Kelder,
die in zijn beste werk een ‘Kerel’ is!
J. SLAGTER
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J.J.P. OUD SERIE-WONINGEN TE STUTTGART,

1926-1927
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Moderne Nederlandsche bouwkunst en J.J.P. Oud
door W. Jos. de Gruyter
III. J.J.P. Oud
JACOBUS JOHANNES PIETER OUD werd in 1890 te Purmerend geboren.
Men kan niet zeggen, dat zich op dat tijdstip in de architecturale wereld niets
afspeelde. Integendeel! - Hetzelfde jaar verrees bijv. te Chicago het ontzagwekkend
Monadnock-gebouw van John W. Root, de laatste der wolkenkrabbers welke op
massief metselwerk zou berusten. Want reeds twee jaren vroeger hadden Holabird
en Roche met hun Tacoma-gebouw het type aangegeven van de geheel door een
metaalskelet gedragen, toekomstige skyscraper. Aan de Fransche
architecten-ingenieurs komt echter de grootste eer toe, wat de toepassing van
nieuwe bouwtechnieken in het algemeen en van metaal-constructies in het bijzonder
aangaat. Zoo liet Henri Labrouste, in zijn in 1859-1868 tot stand gekomen Nationale
Bibliotheek van Parijs, het licht vijf achtereenvolgende verdiepingen door een ijzeren
raster filtreeren, tot in het voor het publiek toegankelijk sousterrain, waar het zich
gelijkmatig over de boekbanden verspreidt. En het jaar vóór Oud's geboorte
culmineerde het streven der Fransche technici in den zoo beroemden en beruchten
toren van Gustave Eiffel: een duizelingwekkend staaltje van ingenieurskunst, dat
toen ter tijd in artistieke en intellectueele kringen een storm van verontwaardiging
ontketende.
Bouwtechnisch waren deze en soortgelijke prestaties van 't grootste gewicht,
maar aan architectuur in volsten en diepsten zin van het woord kwamen de
genoemden en hun collega's toch slechts bij uitzondering toe. Anderzijds stond de
officieele bouwkunst met hoofdletter K in het teeken van Garnier's bekwaam, maar
daverend-rhetorisch gebouw van de Groote Opera te Parijs! .... Wright en Wagner,
twee der essentieelste wegbereiders voor den nieuwen bouwstijl, hadden zich nog
nauwelijks geroerd. Berlage concipieerde in hetzelfde jaar van den Eiffeltoren zijn
schetsontwerp voor een Mausoleum, dat terecht een ‘apotheose der stijlarchitectuur’
is genoemd. - Tusschen dit Mausoleumontwerp en dezen Eiffeltoren schijnt de
a e s t h e t i s c h e keuze niet gemakkelijk en ik denk daarbij aan een aardige uitspraak
van Oud: ‘Ich möchte den Domturm von Giotto nicht als nachahmungswertes Vorbild
für die Architektur der Gegenwart halten, doch
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ich träume mir den Turm der Zukunft schöner als den Eiffelturm.’
Zooals ik reeds in mijn vorige beschouwingen deed uitkomen, werd elders allereerst in Engeland, later ook in Holland, Duitschland en Skandinavië - hardnekkig
gestreefd naar zuivering en ten deele naar vernieuwing der bouwkunst op
middeleeuwsch ambachtelijken grondslag, waarbij het voor de hand ligt aan te
teekenen, dat dit streven zich wel hoofdzakelijk op het beperkte terrein van den
landhuisbouw moest voltrekken.
Ook Oud's blik was aanvankelijk uitsluitend gericht op de nieuwere Engelsche
architectuuruitingen en hij bestudeerde dagelijks het bekende, toen juist verschenen
werk van Muthesius: ‘Das Englische Haus’. Op zestienjarigen leeftijd bouwt hij in
dezen geest zijn eerste huis - een klein, 2-verdiepingen huis. Na de Quellinusschool
gevolgd te hebben, zien wij hem twee jaar practisch werkzaam op het Amsterdamsch
architectenbureau ‘Cuypers en Stuyt’ - de laatste een kennis van zijn vader, de
eerste de zoon van P.J.H. Cuypers en bouwer van de groote St. Bavo-kerk te
Haarlem (1893 tot '98, dus lang vóór den tijd waar hier sprake van is).
Het werk bevredigt Oud echter niet, smartelijk voelt hij zijn gemis aan technische
onderlegdheid en betreurt zijn jeugdig enthousiasme, dat hem den weg der
Quellinusschool en niet dien van de Technische Hoogeschool deed kiezen. Hij tracht
hier aanvankelijk door avondlessen verbetering in te brengen. Maar het kenmerkt
Oud, dat halve maatregelen niet in zijn lijn liggen: hij verlaat het architectenbureau,
haalt eerst zijn onderwijsdiploma op de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers
te Amsterdam, studeert vervolgens twee jaar in Delft. Contact met medestudeerenden
heeft hij weinig. En al vangt hij dezen studietijd met ijver en opgewektheid aan, hij
raakt er dusdanig door in probleemstellingen verdiept, dat hij Delft weer ontmoedigd
verlaat.
Alleen de daad kan zijn geestelijk evenwicht herstellen - hij vertrekt naar München
en werkt er korten tijd op het bureau van Theodor Fischer, die destijds met Wallot
het monsterlijk Rijksdag-gebouw te Berlijn had gebouwd (Duitsche néo-barok van
het allerergste gehalte!), maar die met het klimmen der jaren aan zuiverheid en
beteekenisrijkheid aanmerkelijk had gewonnen.
Terug in Holland, vestigt Oud zich als zelfstandig architect in zijn geboorteplaats,
waar hij omstreeks 1912 een aantal kleine huizen bouwt, een cinema, alsook een
blok arbeiderswoningen met een vergaderzaal, welke hij - in navolging van den door
hem bovenmate bewonderden Dr. Berlage - met een wandschildering doet versieren.
Een wandschildering, weliswaar niet door Derkinderen, Toorop of Holst, maar dan
toch van de hand van een volgeling: Jac. Jongert, den leerling van Holst. Verlangend
naar grootere

1)

Uit: ‘Ja und Nein, Bekenntnisse eines Architekten’, opgenomen in den tweeden druk van
‘Holländische Architektur’, Bauhaus Bücher no. 10.
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opgaven, vestigt Oud zich hierna in Leiden, waar hij samenwerkt met Kamerlingh
Onnes, met Dudok en met Van der Steur, voorts zelfstandig kleine ontwerpen ziet
uitgevoerd o.a. te Heemstede en te Blaricum.
Men mag veilig aannemen dat het toeval goeddeels den invloed bepaalde, welke
aan Oud's jeugdwerken een duidelijk Engelsch aanzien gaf, al kwam vermoedelijk
reeds hierin een aangeboren drang naar eenvoud en zuiverheid mede tot uiting.
Immers is het maar al te goed denkbaar, dat in die dagen een jeugdig architect zich
op geheel andere voorbeelden liet inspireeren! - Van een t o e v a l l i g e beïnvloeding
is evenwel geen sprake meer tijdens deze tweede, ‘Berlagiaansche’ periode van
scheppende werkzaamheid: Oud had zichzelf nog niet gevonden, maar zocht met
intelligentie en doelbewustheid.
De grootheid van Berlage's Beurs had reeds diepen indruk op hem gemaakt in
een tijd, toen hij aan een volledig doorgronden harer beteekenis in het geheel niet
toekwam. Een bewijs wederom, dat de aesthetische ontroering ook bij den
bouwmeester aan elk moreel of rationeel zich bezinnen vóóraf gaat, al zal deze
ontroering anderzijds ook altijd onnaspeurbaar verband houden met de totaliteit van
zijn karakter. - Pas langzamerhand, door een grondige bestudeering van Berlage's
geschriften en een volgen van tal zijner lezingen, werd Oud geheel gewonnen voor
de rationalistische beginselen, waarvan ik in mijn voorafgaande beschouwing
gewaagd heb. Vele jaren achtereen was hij toen met woord en daad een der vurigste
voorstanders van den ‘Nieuwen Stijl’, waarover hij reeds te Delft artikelen had
geschreven. In de overtuiging, dat van de toekomst geen heil te verwachten was
tenzij het den aanhangers van dezen Nieuwen Stijl gelukte een éénheidsfront te
maken tegen de heerschende opvattingen der stijlarchitectuur, die in zoowel
uitgesproken historische als verkapt moderne vormen voortwoekerde, ging Oud zoo
ver - moeten wij er een wanhoopsdaad in zien? - zich zelf te dwingen tot een
navolging van Berlage in den meest letterlijken zin van het woord. Men kan dit
nagaan in het hierbij afgebeeld ontwerp uit 1915 voor een Volksbadhuis, dat tot in
de kleinste details regelrecht op de Beurs gebaseerd blijkt.
Ik zie in deze schier kinderlijke daad een eerste bewijs van Oud's grootheid, van
zijn kracht tot een onvoorwaardelijke overgave aan wat hem als ideaal voor oogen
staat, bij een volkomen negeeren van alle bijkomstig persoonlijke motieven of
belangen. Zij, die den rijperen Oud van ik-weet-niet-wat voor absurde ambitie of
hoogmoed hebben beticht, doen goed zich van dit eerlijk verantwoord, in zijn soort
stellig verdienstelijk, maar tevens, historisch gezien, bijna aandoenlijk project eens
rekenschap te geven. Uit deze diepten van verdeemoediging zullen binnenkort de
krachten loswoelen, die tot het scheppen van een groote nieuwe en zelfstandige
kunst in staat stellen.
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In onzen tijd is men zoo ver gegaan in zijn geloof aan het alleenzaligmakende van
het individualisme, dat velen reeds in het constateeren van invloeden iets
kleineerends, ja beschamends gevoelen, terwijl toch één enkele blik op het verleden
ons van dezen waan kon genezen! - Elk organisch geestelijk leven groeit volgens
vaste wetten, waaraan evenzeer heden en toekomst als verleden zijn onderworpen,
en de behoefte van den kunstenaar zich uit te spreken gaat steeds
noodzakelijkerwijze vóóraf aan het moment van zich in waarheid te kunnen
uitspreken. Deze voorloopige overgave, ongedwongen en con amore, aan wat men
vaak ten onrechte een ‘invloed’ noemt, beteekent geen vertroebeling of remming
van het innerlijk werkelijke in den kunstenaar, maar noodzakelijke, heilzame
b e s c h u t t i n g van de kern zijner persoonlijkheid. Des te wijder en objectiever, d.i.
gezonder zijn belangstelling en des te grooter zijn capaciteit tot bewonderen, des
te onvoorwaardelijker ook zijn aanvankelijk vertrouwen in den door hem aanvaarden
kunstvorm van tijdgenoot of voorganger. Mij lijkt niets verderfelijker in ons
tegenwoordig kunstleven dan het vroegtijdig willen forceeren van persoonlijke
accenten, waardoor juist de eigenlijke persoonlijkheid wordt geschonden of verkracht:
een symptoom van overbewustheid, van decadentie. En dat dit verschijnsel nóg
gevaarlijker is voor de ontwikkeling van een bouwkunst dan voor die eener vrije
kunst, behoeft waarschijnlijk niet te worden opgemerkt.
Inmiddels, er zijn grenzen naar alle kanten en het lijdt geen twijfel dat Oud, in zijn
gerichtheid volhardend, op den langen duur zooiets als artistieken zelfmoord had
gepleegd, in omgekeerden zin dus slachtoffer was geworden van bovenbedoeld
decadentieverschijnsel. Juist het bewustzijn, waarmee hij zijn éénheidsideaal najoeg,
gepaard aan een nog onvolgroeid kunnen, hield een werkelijk gevaar in, daar het
een natuurlijk verloop van zaken dreigde te verstoren. - De tijd was daar, dat de
knop zijn zware schutbladen schuchter maar fier zou doorbreken, zelf in prille
ongereptheid zou gaan stralen.
Het ligt voor de hand, dat dit zich ontworstelen aan de dwingende machten van
heden en verleden, die zich voor Oud bovendien met de kracht van het symbool in
één enkele figuur hadden saamgetrokken, een pijnlijk proces van jaren zou zijn.
Ook bij een zoo bezonnen natuur als die van dezen bouwmeester, kon het zich niet
anders dan met veel avonturen en schommelingen voltrekken. Een tijd van Sturm
und Drang volgt, dateerend van 1917 tot 1922. Deze jaren zullen van het grootste
gewicht blijken voor de evolutie der bouwkunst hier te lande, en laten wij er met een
gerust geweten aan toevoegen: in geheel Europa.
Merkwaardigerwijze zal Berlage zelf een eersten stoot geven aan bovenbedoeld
ontworstelings- en ontwikkelingsproces; en wel door de naar aanleiding van een
verblijf in Amerika gehouden lezingen, waarmêe hij
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J.J.P. OUD ONTWERP VOLKSBADHUIS,
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W.M. DUDOK SCHOOL AAN DE BOSCHDRIFT TE HILVERSUM,
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bekendheid gaf aan het werk van den Amerikaan Frank Lloyd Wright.
Deze in 1869 geboren kunstenaar mag de Berlage van het 20ste eeuwsche
Amerika heeten. Zijn beginselen stemden goeddeels overeen met die van den nestor
onzer bouwkunst. Ook Wright stelde radicaal den plattegrond in het middelpunt der
aandacht; ook Wright verbloemde het karakter van het materiaal zoo min mogelijk;
vermeed overtollige détails en zocht naar rustige overzichtelijkheid in het
1)
architectonisch aspect; en ook Wright's arbeid draagt een voor dien tijd uitgesproken
revolutionnair, maar tevens romantisch gesloten, betrekkelijk zwaar karakter. Overigens was Wright een sterk verschillende persoonlijkheid; hij had niets van
Berlage's stroeve, wat sombere voorzichtigheid en zijn werk onderscheidt zich eer
door een gemakkelijke, natuurlijke uitbundigheid. Minder eclectisch, begenadigder
en ongeremder, kon hij verder gaan dan Berlage in de ontwikkeling eener
karakteristiek moderne vormgeving door toepassing vooral van het gewapend beton,
al heeft hij anderzijds nooit een werk geschapen van de strenge verdieptheid en
veelomvattendheid van het Bondsgebouw, de Beurs of Holland House. Wright's
landhuizen vallen terstond op door hun, op zéér harmonische wijze
organisch-gegroepeerde, nadrukkelijk cubische en groot gehouden massa's, en
2)
door hun vaak meters ver uitstekende, niet ondersteunde balkons en luifels.
Wright's invloed op de Hollandsche bouwkunst is letterlijk enorm geweest en werkt
nog heden ten dage na, men zie bijv. het basement op het ontwerp voor een
12-verdiepingenhuis aan het Dan. Willinkplein te Amsterdam door J.F. Staal (1929).
- Architecten als Wils, Wouda, Maas, Symons, Schelling en tallooze anderen zouden
in dit verband met bepaalde werken, hetzij uit vroegere, hetzij uit de laatste jaren
te noemen zijn. Ja wij kunnen ons langzamerhand het te pas en te onpas
doorgevoerd horizontalisme, alsmede de uitdrukkelijk gemarkeerde deur-, dak- of
terrasluifels wel droomen! .... En hieraan moet helaas toegevoegd worden, dat wat
bij Wright op edele noodzaak berustte en van binnen uit, in allernauwsten samenhang
met functie, materiaal en constructie werd ontwikkeld, door vele onintelligente
bewonderaars als een gemakkelijk recept, een uiterlijken vormendienst, werd
overgenomen en misbruikt. Ik zou bij dit feit niet stil-

1)

2)

‘Bring out the nature of the materials, let their nature intimately into your scheme’, alsook:
‘Simplicity and Repose are qualities that measure the true value of any work of art.’ Aangehaald uit een opstel over Frank Lloyd Wright door Jan Wils, E.G.M. April 1921.
Voor den leek mag hierbij aangeteekend worden, dat dit niet-ondersteunde, dit ‘zwevende’
van balkon of luifel, waardoor deze architectuur den optischen indruk kan verwekken van een
overwinning der zwaartekracht, een eerste typische consequentie is der
gewapendbeton-constructie, welke groote overspanningen en uitkragingen mogelijk maakt.
- Een volgende consequentie, pas later getrokken door Le Corbusier, Oud e.d., is het
aaneenrijgen van afzonderlijke ramen in den gevel tot gestrekte raamstrooken. Immers worden
bij de gewapendbeton-constructie de belastingen naar bepaalde steunpunten overgebracht,
zoodat de buitenwanden hun dragende functie gedeeltelijk of geheel verliezen en meer
uitsluitend dienen tot afwering van koude, warmte, vocht enz. en toelating van licht.
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staan, indien men hier alleen met een minder talentrijke navolging te doen had:
genieën als Wright worden nu eenmaal niet dagelijks geboren! Maar het geldt hier,
generaliseerend gesproken, het fatale verschijnsel, dat de volgelingen steeds weer
geneigd zijn zich blind te staren op de uiterlijke kenteekenen eener nieuwe kunst,
ternauwernood een poging aanwendend om tot het wezen achter den
verschijningsvorm door te dringen. Terwijl toch, naar wij zagen, in elk gezond
architecturaal proces deze vorm n o o i t uitgangspunt, maar enkel eindresultaat
mag zijn.
Op Oud zelf was Wright's invloed van zeer tijdelijken duur en, naar de resultaten
althans geoordeeld, weinig vruchtbaar. De cubische zwaarte van Wright's
karakteristieke vormgeving wordt in Wright's eigen werk steeds opgeheven door
het bijna spontane, imponeerende gebaar van zijn prachtige massagroepeeringen,
zònder dat hierbij in het minst ooit sprake is van een opzettelijk pittoresk spel met
horizontalen en vertikalen gelijk bij de bovenbedoelde discipelen. Aan dit laatste nu
zal Oud zich allerminst schuldig maken, maar hij paste aan den anderen kant deze
cubisch-zware vormgeving toe met een zoo zichtbare, schier ascetische methodiek,
dat de resultaten betrekkelijk traag en log, dus onbezield aandoen.
De twee projecten, waaruit het duidelijkst Wright's invloed spreekt, zijn die voor
een blok genormaliseerde woningen en voor een dubbel werkmans huis in gewapend
beton, beide uit 1918. Vooral het laatste, onvrije ontwerp is zonder Wright's voorbeeld
niet denkbaar - al moet men de neiging naar een primaire, geometrische vormgeving
niet u i t s l u i t e n d aan het groote voorbeeld van den Amerikaan toeschrijven! Want
reeds eerder hadden zich invloeden van het baanbrekend schilderkunstig cubisme,
in het bijzonder van het zoogeheeten néo-plasticisme van Mondriaan e.a., zich op
Oud doen gelden.
Naar wij zagen had deze zich in Leiden gevestigd. En hier zou hij weldra de
persoon ontmoeten, die hem gedurende enkele jaren even sterk beïnvloedde als
Berlage het voordien had gedaan: den schilder-schrijver en propagandist voor de
nieuwe, elementair beeldende kunst - Theo van Doesburg. Kort na deze ontmoeting
vestigt ook Van Doesburg zich te Leiden en reeds in 1917 ging men over tot de
oprichting van het vermaarde tijdschrift ‘De Stijl’.
De producten van het schilderkunstig Futurisme en (vooral) Cubisme hadden op
Oud een bijna hypnotiseerende uitwerking. Van het eerste oogenblik af dat hij deze,
voor dien tijd ongehoorde doeken zag, oefenden zij een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op hem uit, maar wat eerst enkel een redelooze fascinatie geleek,
bleek bij nadere bestudeering toch diepere beteekenis en bestaansrecht te bezitten.
Vier jaar later karakteriseerde Oud in een voor de vereeniging Opbouw te Rotterdam
gehouden lezing, met een bewonderenswaardige helderheid van formuleering, zij
het
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misschien niet zonder theoretische eenzijdigheid, deze nieuwe uitingen in de
schilderkunst als volgt:
‘In het Futurisme met zijn poging tot schilderkunstige verzoening van Ruimte en
Tijd, zoowel als in het Cubisme met zijn strijd tusschen Realiteit en Abstractie,
spiegelt zich het nieuwe levensgevoel reeds af, zonder nog tot rythmisch evenwicht
te bezinken.
Kan het Futurisme het proto-type blijken eener nieuwe, eener dynamische, zich
door vereeniging van cinematografie en schilderij uitdrukkende schilderkunst, zoo
bevat het Cubisme ontwikkelings-mogelijkheden van algemeener aard, die het tot
overgangsstadium naar een nieuwe, een monumentale, schilderkunst kunnen
stempelen.
Geslingerd tusschen abstract-constructieven vormdrang en filosofisch-verdiepte
natuurliefde, welke laatste het leven zooals het is, d.w.z. wezen en verschijning
tegelijk, onder al zijn vormen liefheeft en vereert, maar tegelijkertijd in de
betrekkelijkheid zijner uiterlijke verschijningsvorm verwerpt, vertoont het Cubisme
uiterlijk nog het tragisch beeld van den overgangstijd.
Aanvankelijk nog op overheerschend natuurlijke wijze, maar in wezen revolutionair,
want door ontbinding van natuurlijken vorm, voltrekt zich in het Cubisme de overgang
van het natuurlijke naar het geestelijke, d.i. van het afbeeldende naar het beeldende
of van het begrensde naar het ruimtelijke.
Zijn innerlijke drijfkracht volgend, verdringt zijn geestelijke tendenz meer en meer
de toevalligheid van het natuurlijk voorbeeld; wat bijkomstig is varen latend, zich
verstrakkend in vorm, en vervlakkend in kleur, dringt zich de consequentie op eener
zuivere schilderkunst, welke door louter schilderkunstige middelen, door evenwichtige
verhouding in stand en maat van kleur, tot ruimtebeelding komt, en in dezen vorm,
haar bestaansrecht als schilderij verliezend, van het grootste belang voor de
ontwikkeling van het kleurelement in de toekomstige bouwkunst kan blijken.’
Ook thans zijn deze woorden een aandachtig overlezen ten volle waard, al mag
ik hier misschien aan toevoegen dat mijn persoonlijk inzicht op verschillende punten
1)
van het hier gegevene afwijkt. Ongetwijfeld is wel een andere belichting, speciaal
uit filosofischen gezichtshoek, mogelijk; wat aan het feit niets afdoet dat het cubisme
een cultuur-aesthische strooming van heel groot gewicht was en juist in het bijzonder
op bouwkunstig terrein verstrekkende gevolgen zou hebben.
Het is inmiddels veelbeteekenend, dat Oud zelf met dit architecturaal cubisme,
althans in uitgesproken vorm, weer spoedig gebroken heeft. De

1)

De belangstellende lezer wordt verwezen naar de hoofdstukken ‘IV. Het Cubisme en Picasso’
(Mei, 1928) en ‘IX. Critische Slotbeschouwing’ (Jan. en Maart 1930) uit mijn destijds in dit
maandschrift verschenen artikelenreeks over Moderne Fransche Schilderkunst, al ben ik mij
zelf eveneens van eenzijdigheden in de genoemde hoofdstukken bewust.
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gevaren van dit abstract ‘gegoochel met vorm’ - want dat was het of werd het! doorzag hij op den duur even scherp als hij terstond de gevaren van het decoratief
vormgegoochel der Amsterdammers had doorzien. En al ligt het wel verre van mijn
bedoeling, de beide architectuurvormen over één kam te scheren, niets pleit naar
mijn inzicht meer voor Oud's geestelijke gezondheid dan zijn latere onafhankelijke
houding ten opzichte van dezen, in eerste instantie door hem zelf veroverden
bouwstijl. Want indien wij ook later Oud overwegend rechtlijnig en cubisch zien
bouwen, dan zullen andere dan a priori-cubistische overwegingen hem daartoe
leiden. Allereerst natuurlijk de practisch-economische: men vergete toch nooit, dat
de cubusvorm voor vertrek of voor gebouw (zoowel geïsoleerd als in
stedebouwkundig verband gedacht) in 99 der 100 gevallen de meest voor de hand
liggende is!
Inmiddels ben ik veel jaren op mijn verhaal vooruit geloopen. In 1917 dan werd
‘de Stijl’ onder Van Doesburg's redactie opgericht. Mede-oprichters waren, nevens
Oud, de schilders Mondriaan en Huszar en de dichter Antony Kok, terwijl
medewerking verleenden de schilders Van der Leck en Gino Severini, de
beeldhouwer Vantongerloo en de architecten Jan Wils en Robert van 't Hoff, waarbij
zich later ook Rietveld en Van Eesteren aansloten.
In hetzelfde jaar bouwt Oud te Noordwijkerhout een herstellingsoord: De Vonk.
Aan het uitwendige van dit gebouw is niets te bespeuren van de nieuwe opvattingen;
het is zuiver ‘Berlagiaansch’! Maar het inwendige, in nauwe samenwerking met Van
Doesburg ontstaan, beduidt een eerste poging tot cubistische kleur- en vormbeelding.
Karakteristiek zijn de trap, de tegelvloeren met abstract patroon in hal en
bovenportaal, de onderling afwijkend, in eender gamma van wit-zwart-grijs-en-geel
beschilderde deuren. - In een tweede ontwerp voor een rij strandhuizen te
Scheveningen uit hetzelfde jaar werd evenwel ook een uitwendige verwerkelijking
der cubistische idee betracht. Een streng doorgevoerd rectiligne, regelmatige
opstapeling van horizontaal geaccentueerde partijen met onderling gelijke
raamverdeeling, een voorloopig negatief aandoend streven naar de grootst mogelijke
wetmatigheid en overzichtelijkheid, zijn van dit kinderlijk, maar geenszins kinderachtig
ontwerp de opvallende kenteekenen.
Na de eerder besproken, door Wright beïnvloede projecten uit 1918 komt Oud in
'19 voor den dag met een heel wat belangrijker, hierbij afgebeeld ontwerp voor een
fabriek te Purmerend, dat zijn eerste positieve d a a d in deze richting mag heeten.
De deur ter linkerzijde herinnert nog sterk aan Wright en hetzelfde geldt in mindere
mate van de achterzijde van dit, helaas onuitgevoerd gebleven gebouw. Maar in
het middendeel op de afbeelding ziet men een eerste consequente toepassing van
het beginsel, om met strikte uitsluiting van elke ornamentale toevoeging, met enkel
constructieve middelen dus, de inwendige eischen van het gebouw naar buiten te
doensprekene n t e g e l i j k ,d o o r s c h o o n e e n j u i s t e e v e n w i c h t i g h e i d
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van verhouding, op geestelijke wijze een levenshouhouding
t e b e e l d e n . (Ik spatieer het laatste, gedachtig aan het tegenwoordig gesol met
het begrip Nieuwe Zakelijkheid; een gesol helaas niet alleen in woorden, maar ook
in daden!)
Van dit beginsel doet men goed zich grondig rekenschap te geven, ook al mag
men de aanvankelijke resultaten in het fabrieksonderwerp wat onbeholpen of
opzettelijk vinden - Oud zou in komende jaren op soberder wijze oneindig
uitdrukkingsrijker bouwen. Maar tevens doet men goed te beseffen dat dit beginsel,
hoewel voor dien tijd zeer revolutionnair, niet op 20ste eeuwsche grootspraak berust;
getuige de volgende mooie uitlating van Fénélon: ‘Il ne faut admettre dans un édifice
aucune partie destinée au seul ornement; mais, visant toujours aux belles
proportions, on doit tourner en ornement toutes les parties nécessaires à soutenir
1)
un édifice.’
Want deze uitspraak, in andere bewoording de kern der zaak blootleggend, dateert
uit het jaar.... 1693!
Het eenigszins opzettelijk cubistisch element nu, dat den leek aanvankelijk
onwennig kan doen staan tegenover dit fabrieksonderwerp, zal Oud reeds drie jaar
later overwinnen in zijn buitengewoon fraai ontwerp voor een landhuis nabij Berlijn,
zijn tot dan verst gevorderd en meest zelfstandig product, dat een vergelijking met
het beste door jongere buitenlanders toen ter tijd gepresteerd glansrijk doorstaat.
Anderen inmiddels brachten de cubistische vormgeving in bouw- en interieurkunst
tot rijpere ontwikkeling; zóó Rietveld, in zijn in 1924 tot stand gekomen woonhuis
aan de Prins Hendriklaan te Utrecht, ingenieus en boeiend, in zijn soort nimmer
overtroffen in binnen- noch buitenland. Zóó Van Eesteren, die omstreeks '23 in
nauwe samenwerking met Van Doesburg, verschillende maquetten ontwierp,
waaronder één voor een groot woonhuis te Parijs, die zijn uitwerking op Fransche
en Duitsche collega's niet miste. O.a. zijn de bekende, maar gemaniëreerde huizen
uit 1927 door Mallet-Stevens, in de naar hem genoemde straat in het Parijsche
Auteuil, niet veel meer dan een bedenkelijk afkooksel van dit project van Van
Doesburg-Van Eesteren.
Hier treft wederom dus hetzelfde verschijnsel dat wij daareven bij Wright
aanteekenden. Nogmaals en met klem mag er op gewezen worden, dat geen enkel
bezwaar ooit bestaan kan tegen een zuivere beïnvloeding door een nieuwen
architectuurvorm. Integendeel! Maar een geheel ander geval is het, indien zulk een
architectuurvorm misbruikt wordt, hetzij bewust, hetzij onbewust, voor in wezen
daarmee tegenstrijdige of daaraan vijandige bedoelingen.
Ten onzent bijv. heeft Dudok herhaaldelijk, zoowel in het cubistisch als in het later
ontwikkelingsstadium der Rotterdamsche architectuur, de

1)

Door Henry Russell Hitchcock Jr. als opschrift geplaatst boven een opstel over J.J.P. Oud in
het Amerikaansch maandschrift The Arts, Feb. 1928.
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kernbeginselen van deze gerichtheid teruggewezen, terwijl hij de meer picturaal
decoratieve mogelijkheden harer zeggingswijze met een beminnelijk optimisme
benut. - Het geldt hier subtiele nuanceverschillen, die niettemin onder oogen moeten
worden gezien. Wie aandachtig Dudok's hierbij afgebeeld schoolgebouw aan de
Boschdrift te Hilversum met Oud's twee jaar vroeger gedateerd fabrieksontwerp
vergelijkt, ontkomt niet aan den indruk dat Dudok Oud's vondsten heeft toegepast
op een lyrischer, maar functionneel en constructief minder zuivere wijze. Ondanks
de geslotenheid der cubische vormgeving zal dáárom Dudok's werk gemakkelijker
aanspreken; wie echter langer toeziet begrijpt, dat het monumentaal aspect hier
niet langs organischen weg verkregen is, maar ten deele op een kunstmatig
‘maniertje’ berust.
Het neemt niet weg, en ik haast mij dit toe te voegen, dat in dit schoolgebouw
genoeg te waardeeren valt! Maar de hier aangeduide verschillen tusschen Oud's
en Dudok's arbeid zullen zich met de jaren helaas steeds scherper afteekenen, ten
nadeele van den laatstgenoemde.... Want men kan veilig zeggen, dat Oud met elk
volgend ontwerp gewonnen heeft, Dudok met elk volgend ontwerp verloren. Men
vergelijke slechts Dudok's beschaafde en innige, ja ontwapenend-charmante
woonhuizen te Hilversum, tusschen de jaren 1918 en 1921 of '22 ontstaan, met de
m.i. bedroevend-leege en uiterlijke ontwerpen voor het Raadhuis daar ter plaatse
(1924) of voor het Ned. Studentenhuis te Parijs (1927). En het geval Dudok is des
te tragischer, omdat men hier te doen heeft niet alleen met een van huis uit zeer
begaafd bouwmeester, maar bovendien met een kunstenaar aan wiens ijver en
goeden wil niemand ook maar een oogenblik zal twijfelen. Het is Dudok, ook in zijn
beste uitingen, nooit g e h e e l gelukt, zijn muzikale gevoeligheid te verzoenen met
het verstandselement, dat aan de bouwkunst in het algemeen en aan een
r a t i o n e e l e n bouwstijl als dien hij zelf betracht in het bijzonder, nu eenmaal
inhaerent is. Anders gezegd, hij wist nooit dat begeerde evenwicht te bereiken, dat
uitsluitend wordt verkregen door een volledige versmelting in de hoogovens der
scheppende verbeelding van ‘intuïtie’ en ‘begrip’. En de evenwichtigheid zijner
bouwwerken moet dan ook eer worden omschreven als een staat van neutraliteit,
waarin verstandelijkheid (techniek) en gevoeligheid (aesthetiek) als gescheiden
elementen tegen elkaar zijn afgewogen.
Dudok was de eenige niet, die ter bereiking van meer picturaal romantische
effecten de vormvondsten van het cubisme en het functionnalisme aanwendde. Tot
op zekere hoogte kan dit zelfs aangevoerd worden tegen den meer gematigden
‘Stijl’-aanhanger Jan Wils. Maar bij dezen volkscher, bloedrijker kunstenaar is het
moeilijk, evenals bij den in mijn vorige beschouwing besproken Staal, om
(individueele) kracht van (principieele) zwakheid te onderscheiden. Zeker is, dat
Wils zelden buiten een demonstratief gebaar
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kan, maar even zeker moet men erkennen dat dit gebaar er dan ook ís; dat het
warm, gul, overtuigend kan zijn, zij het nooit van een zoo hoogen eenvoud als dat
van den zoozeer bewonderden voorganger Wright....
Keeren wij terug tot Oud, die in 1918 als architect in dienst der gemeente
Rotterdam was getreden, en wien reeds hetzelfde jaar werd opgedragen twee
woningblokken - de ‘Spangen’-blokken I en V, in totaal 242 woningen - te ontwerpen
en uit te voeren. Het volgend jaar volgden de ‘Spangen’-blokken VIII en IX, een
totaal van 200 woningen. Met dezen arbeid werd Oud bij wijze van spreken uit een
sfeer van abstract experimenteeren gerukt en ongenadig met de barre werkelijkheid
geconfronteerd. Niets begrijpelijker, dan dat men in deze arbeiders-woningblokken
van het cubisme en Wright niet veel bespeurt! Verantwoordelijk als Oud zich gevoeld
zal hebben niet enkel tegenover zijn kunstenaarsideaal, maar evenzeer tegenover
zijn medemensch, ligt het voor de hand dat hij het alsnog speculatieve hier varen
laat voor het eenmaal beproefde, en met gedegen vakmanschap deze woningblokken
in een streng vereenvoudigden, maar toch traditioneel te noemen stijl optrekt.
Het leidt onafwendbaar tot wrijving met Van Doesburg, die hem deze
behoudendheid, deze ‘eertijds bestreden Van de Velde-architectuur’ verwijt. En
wanneer Oud van zijn kant protesteert tegen de publicatie van ‘bijdragen van
dadaïstische strekking’ in De Stijl en weigert enkele manifesten te onderteekenen,
blijkt een breuk onvermijdelijk en trekt Oud zich als medewerker aan het genoemd
1)
orgaan terug.
Ik zou hier geen melding van maken, indien dit conflict louter persoonlijk was en
dieperen zin miste. Maar ongetwijfeld geldt het hier, althans voor een deel, het
eeuwenoude conflict tusschen ‘verste ideaal’ en ‘nuchterste praktijk’. Weinig
bouwmeesters zullen in den loop van hun leven een zóó meedoogenloos goede
training in deze ‘nuchterste praktijk’ ontvangen als juist Oud. Laat er aanvankelijk
eenig verlies zijn - de duurzame winst, zoodra het evenwicht zich herstelt, zal dit
ruimschoots vergoeden! Want het wil wat zeggen, ruim tien jaar achtereen
volkswoningen te bouwen, d.i. ruim tien jaar woekeren met minimale afmetingen,
worstelen met den voorgeschreven eisch van strikte economie, vijfpootige schapen
fokken en dan nóg, met alle kracht die men in zich heeft, ernaar streven het verre
ideaal nabij, vlak-bij te brengen. Ik betreur het niet, dat Oud steeds weer zijn krachten
aan deze ondankbaarste aller opgaven heeft moeten stalen, al zou men hem thans
graag ànder en grooter werk toewenschen, - al wordt het hoog tijd inderdaad, dat
zulk omvangrijker werk hem eens te beurt valt! Want wat zijn kunst door deze
disciplineering, door dit aanhoudend zich moeten beperken, aan

1)

Zie Van Doesburg: Tien jaren Stijl, 1917-1927, Jubileum-serie XIV. - Later zal Oud zijn
architecturale inzichten verkondigen en verdedigen in het in 1927 opgericht - in 1929 inmiddels
weer opgeheven - tijdschrift ‘i. 10’, waarvan hij de redactie voor architectuur op zich nam.
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briljante expansiviteit zal hebben ingeboet, werd stellig aan geconcentreerde
doordachtheid en verdiepte betrouwbaarheid gewonnen.
Uit 1920-'21 dateert een nieuwe reeks van 1000 arbeiderswoningen, waarvan er
600 - vijf blokken - worden uitgevoerd. Ook thans waagt Oud zich nog niet aan het
beton, waarin hij zijn boven besproken vrijere projecten had gedacht. Ook thans
een 4-verdiepingen baksteenbouw van ietwat somber, nuchter en burgerlijk aspect.
En toch zijn deze ‘Tusschendijken’-blokken, vooral de gespierd ranke, edel
geproportionneerde en vakkundig interessante hoekpartijen aanmerkelijk
persoonlijker dan die in ‘Spangen’; terwijl niemand, die in staat is zuiver
architectonisch aan te voelen, de hooge en ingehouden ernst zal ontkennen, van
deze blokken emaneerend.
Geheel bevredigen zij evenwel niet, omdat hun rythme nog onbevrijd aandoet.
Aesthetisch gesproken is in de bouwkunst, als in alle kunst, het rythme de
fundamenteele factor. Het schoone bouwwerk is een evenwicht van herhaling en
afwisseling, waarbij echter de herhaling n a d r u k k e l i j k p r i m a i r , de afwisseling
1)
secundair is. Men kan zeggen dat de afwisseling vóór alles dient om het rythme
der herhaling door verlevendiging te verhoogen, door onderbreking te accentueeren.
Dreigt bij Oud een enkele maal - als in deze gevels - een verstarring in het
herhalingsrythme door tekort aan afwisselende elementen, zeker is deze aesthetische
fout verkieslijker dan haar tegendeel, waaraan De Klerk zich schuldig maakte. Vooral
in zijn vroege projecten, gelijk in zijn huizen-complex aan het
Spaarndammerplantsoen uit 1914, bereikte De Klerk een buitengewone
oppervlakte-levendigheid door voortdurende afwisseling, maar het dieper leven der
gespannen, als noodzakelijk gevoelde en geheelde herhaling ontbreekt. Terwijl toch
de bouwkunst vooral een statische kunst dient te zijn, een kunst van orde en
regelmaat en een kunst méér van het zinnende denken dan van de spontane
gevoelsimpuls.
Dit eenigszins verkillend besef van een nog onbevrijd rythme in de
‘Tusschendijken’-blokken verlaat ons echter bij het beschouwen van Oud's volgend
omvangrijk werk: zijn in 1922 even buiten de stad Rotterdam ontworpen tuindorp
‘Oud Mathenesse’, bestaande uit 343 eengezinswoningen, 8 winkels en een
administratiegebouw, welke laatste gebouwen op zeer fraaie wijze om een pleintje
zijn gegroepeerd. Daar een uiterste economie betracht moest bij het bestrijden van
den woningnood, terwijl het in de bedoeling lag het terrein eventueel voor park te
bestemmen, werden semi-permanente woningen neergezet, met een theoretischen
bestaansduur van 25 jaar en met een huurprijs van f 4 (!) per week.

1)

Vgl. o.a. Bruno Taut, die de kwestie meer van sociale en technische zijde benadert: ‘Thus
repetition is not undesirable - on the contrary it is the most important factor in art. The same
constructions for the same requirements, for which exceptions should only be made in the
case of exceptional requirements. Special requirements, for which exceptions in repetitions
of style would be made, we admit only, or principally, in a building of collective, that is to say,
social significance.’ (Modern Architecture, Studio Uitgave).
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Evenals zijn onuitgevoerd gebleven Berlijnsch villa-project uit hetzelfde jaar, duidt
deze woningbouw ‘Oud Mathenesse’ op een keerpunt in Oud's ontwikkeling. Want
tot nog toe kreeg men bij het bestudeeren zijner werken onwillekeurig den indruk
als van iemand, die achteruit loopt om een punt te bereiken, van waaruit hij opnieuw
in voorwaartsche richting kan beginnen. M.a.w. had zich het historisch
vereenvoudigingsproces, waarvan ik een vorig maal sprak, bij Oud nog niet, of
slechts gedeeltelijk in zijn nog ongaaf fabrieksontwerp, in een werkelijk positief
vernieuwingsproces omgezet. Men ontkwam dus nooit geheel aan het besef, dat
het werk vóór 1922 in hoofdzaak door een moeizaam w e g l a t e n tot stand was
gekomen, dat het uiteindelijk resultaat goeddeels datgene beteekende wat op een
gegeven tijdstip in zijn ontwikkeling n i e t k o n w o r d e n g e m i s t .
Thans echter heeft Oud zich van het voor hem overtollige bevrijd en kan hij, met
volkomen beheersching zijner door ascese en discipline gezuiverde middelen,
regelrecht op zijn doel afgaan en scheppen van uit innerlijken overvloed. En dit
gelukt hem in zijn tuindorp ‘Oud Mathenesse’ reeds op briljante wijze, alhoewel hij
genoodzaakt is traditioneele materialen aan te wenden - zie de pannendaken en
houten kozijnen - welke materialen aan dit tuindorp een meer pittoresk aanzien
geven dan misschien wel in Oud's bedoeling zal hebben gelegen. Een en ander
mag inmiddels als bewijs worden aangevoerd, dat men scherp moet onderscheiden
tusschen de beeldende m i d d e l e n en de puur-technische m a t e r i a l e n . Aan de
middelen kan de ‘moderniteit’ van een bouwwerk getoetst worden, nooit aan de
materialen; deze zijn en blijven van ondergeschikt belang, hoezeer ook hier van
een heilzame wisselwerking sprake kan zijn. En dit mag met klem gezegd worden,
daar de functionnalisten telkenmale weer het verwijt naar het hoofd geslingerd
krijgen, dat zij het glas-ijzer-beton zoowaar als de heilige drie-éénheid aanbidden!
....
De feiten bewijzen wel het tegendeel; o.a. hebben Van Ravesteyn en Van Eesteren
herhaaldelijk, ook in de laatste jaren, van hout, baksteen, enz. gebruik gemaakt,
waar dit beter uitkwam of meer voor de hand lag; ik releveer slechts Van Eesteren's
woonhuis te Nunspeet uit 1926 of Van Ravesteyn's juist voltooide
vrachtgoederenloods bij het Maasstation te Rotterdam. - De vraag komt evenwel
op, waarom de jongere architecten nièt zouden roeien met de beste riemen die zij
kunnen vinden? En dit wel te verstaan niet enkel in utilitairen, maar tevens
aesthetischen zin! Want de strijd tusschen baksteen en beton moge, althans wat
de kleinere bouwopgaven betreft, nog geenszins onverdeeld ten gunste van het
beton zijn beslist, men mag niet over het hoofd zien dat het laatstgenoemd materiaal
bovendien directer beantwoordt aan den hedendaagschen smaak van den meer
geavanceerden bouwmeester en het meer geavanceerd publiek. En deze ‘smaak’,
- deze aesthetische voorkeur voor gave en strakke contouren,
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voor glanzend gepolijste materialen, voor ongebroken heldere kleuren en naadlooze,
homogene vlakken, - zij berust niet op een toevalligheid of op modieuze willekeur,
maar ontwikkelde zich in nauwsten samenhang met de techniek en houdt direct of
indirect verband met tal van tegenwoordige begrippen omtrent hygiëne,
1)
arbeidsbesparing, normaliseering, sociologie, en last but not least met de sport.
Aan deze nieuwe mentaliteit, zich openbarend in den drang naar openheid en
naar regelmaat, naar het on-zware en veerkrachtige, het parate en directe, zal Oud
volledige uitdrukking geven in zijn in 1924 ontworpen, in 1926 tot '27 uitgevoerd
arbeiderswoningcomplex te Hoek van Holland, waarmee hij een der allerschoonste
bijdragen levert tot de jongere architectuur en zich met één slag een Europeesche,
zoo niet een wereld-reputatie verwerft - al was hij voordien reeds geen onbekende
buiten 's lands grenzen.
2)
Op meesterlijke wijze zijn hier alle mogelijkheden van het gewapend beton en
het spiegelglas uitgebuit: de ruime, gestrekte, niet ondersteunde balkons; de slechts
door smalle penanten onderbroken, horizontale raampartijen, waardoor ook de
woonkamers, het overhangen der balkons ten spijt, van overvloedig licht worden
voorzien; vooral ook de trots gesloten bovenbouw der winkelhoeken, rustend op
ranke pijlers en een ijlen, cirkelenden glaswand - grootst mogelijk contrast en grootst
mogelijke harmonie tegelijk! Men vergelijke dit eens met de drie tot vier jaar vroeger
ontstane ‘Tusschendijken’-blokken en men zal begrijpen, welk een bijna
bovenmenschelijke kracht werd vereischt om dit wonder tot stand te brengen.
Want niet alleen is dit werk, in allen eenvoud en bescheidenheid van afmetingen,
een bouwtechnische prestatie van den eersten rang, ook louter kunstzinnig begrepen
is het prachtig gespannen en wijd in zijn groote lijnen, daarbij ongeëvenaard fijn en
overwogen in tallooze, schier Japansch aandoende détails. Hartstochtelijk-juist zijn
de verhoudingen, is de plaatsing aller onderdeelen ten opzichte van het
dwingend-harmonisch geheel. Ook de kleurwerking is van beteekenis en verhoogt
het sereen, toch feestelijk aanzien van dit 40-tal werkmanswoningen: hel blauwe
deuren geflankeerd door grijze penanten, waarop de nummerbordjes zijn
aangebracht, accenten

1)

2)

Havelaar heeft dit mooi begrepen: ‘Stijl groeit uit eigen levenskracht. Ik zie den stijl groeiend
zich verwezenlijken in de sport-wereld, die thans duizenden boeit om 't levende schouwspel
van den geordenden strijd. De sport zal de massa tot de schoonheid voeren. Een dergelijke
schoonheid kan nooit benepen of knus zijn: zij heeft deel aan de wijdheid der natuur, aan de
zon, den wind, den regen. Zij kan niet vaag en ongeordend zijn, maar is positief en beheerscht.
Zij is niet lood-zwaar van overbewuste aesthetiek, maar speelsch, geestrijk, licht.
Ik zie den roeier in zijn slanke, strakke boot. Zijn lichte, soepele kleeding is schoon voor het
oog. Lenige kracht drukt de gebronsde roeier uit, die met kalme, sterke riemslagen de waaiende
ruimte der rivier tegemoet stuwt. - Ik zie de spelers op de tennisbaan, op 't voetbalveld. Hier
is geen burgerlijkheid. Hier heerscht geen geest van eigengerechtigheid, noch van
zelfvervuldheid. Hier is een moraliteit die niet moraliseert. Hier voelt zich 't aesthetisch
snobbisme niet thuis.’ (Uit: Het moderne meubel, uitgave Brusse).
Ter voorkoming van misverstand mag hier worden opgemerkt, dat bij deze Hoek van Holland
woningen als ‘vulmateriaal’ kalkzandsteen is gebruikt terwijl bij die van het aanstonds te
bespreken ‘Kiefhoek’-complex, de kern van het pleisterwerk uit kalkzandsteen is samengesteld.
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van rood- geel- zwart bij de lichtornamenten, en dat tegen het geel der
baksteen-borstweringen en -schansmuurtjes en het zeer lichte grijs-geel der
gesausde betonstrooken. - Zeker heeft de groote Fransche bouwmeester Le
Corbusier een enkele maal éclatanter gewerkt dan Oud het hier deed, maar déze
volkomenheid, dit gekristalliseerde evenwicht van openheid en geslotenheid, van
het rechtlijnige en gebogene, het herhalende en afwisselende, het doorwerkte en
1)
toch homogene, Le Corbusier heeft het naar mijn inzien nooit bereikt.
Aangezien Oud zich hier regelrecht op de moderne techniek baseert, om van
dezen grondslag uit een nieuwe aesthetiek op te bouwen, behoeft het niet te
verwonderen dat van deze woonblokken een suggestie uitgaat, verwant aan die
welke auto of stoomschip in ons oproepen. Het feit zou n i e t d e m i n s t e
beteekenis hebben, ware het niet dat het duidt op een volledige verzoening tusschen
techniek en aesthetiek, tusschen bouwkunde en -kunst. Maar als zoodanig is het
dan ook van het grootste gewicht! .... Men doet echter goed te begrijpen, dat deze
verwantschap onwillekeurig uitkomst is van een bepaalde levenshouding, welke de
huidige techniek niet verwerpt, noch onwillig duldt als mede-vormbepalende factor,
maar vreugderijk aanvaardt a l s u i t g a n g s p u n t v o o r e l k a r c h i t e c t u r a a l
scheppen.
Dit laatste moet evenwel scherp worden onderscheiden, ten eerste van het ‘zich
inspireeren’ van den bouwmeester op motieven aan de technische wereld ontleend
- gelijk bijv. De Klerk zich in zijn trapvormige balkons van zijn woningblokken aan
den Amstellaan duidelijk inspireerde op het motief van drijfriemen -; ten tweede van
het blind en bij voorbaat verheerlijken van het machinale om zich zelfs wille.
Het is aanvankelijk een tactische onjuistheid der jongeren geweest, bij wijze van
reactie tegen een valsche en veraesthetiseerde romantiek, in theorie elke aesthetiek
te willen uitschakelen als vormbepalende factor in het architecturaal proces. Juist
de leiders der beweging hebben reeds spoedig de onhoudbaarheid van dezen
gedachtegang ingezien. Zoo vulde Le Corbusier zijn uitlating, dat een huis een
‘woonmachine’ dient te zijn, al ras aan met de toevoeging, dat het zoowel de
2)
geestelijke als de lichamelijke behoeften van den mensch moest bevredigen; terwijl
Oud met de hem kenmerkende beknoptheid schreef: ‘Ich verkündigte, dasz die
Künstler sich in den Dienst der Maschine stellen müszten, doch es wurde mir
3)
bewuszt, dasz die Maschine Dienerin der Kunst sein soll.’
Waar het mij hier te doen is om de groote groeilijn aan te toonen in Oud's arbeid,
zal het niet noodig zijn uitvoerig in te gaan op al zijn volgende

1)
2)
3)

Vgl. Russell Hitchcock Jr.: Modern Architecture, Romanticism and Reintegration.
Zie o.a. The Studio Year-book of Decorative Art 1929, blz. 3.
‘Ja und Nein: Bekenntnisse eines Architekten’ (Holländische Architektur). - Vgl. ook ir. Van
Ravesteyn: ‘Esthetiek?’, in het onlangs verschenen jaarboek Balans (uitgave Leiter-Nijpels,
Maastricht).
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projecten. Want al bleef Oud allerminst stilstaan ná den bovenbesproken woningbouw
te Hoek van Holland, dit complex mag wel zijn centrale schepping heeten, in dien
zin, dat wie eenmaal het karakter ervan heeft doorgrond ook geen moeite zal hebben
zijn latere werken te aanvaarden en te bewonderen.
Op zijn ‘Kiefhoek’-complex alleen wil ik nog ingaan, terloops melding makend
echter van het vijftal genormaliseerde woningen te Stuttgart (1926-'27) - mèt die te
Hoek van Holland tot zijn beste te rekenen - en van de sterke projecten voor de
Rotterdamsche Beurs en voor het ‘Stiassni’-Hotel te Brno in Tsjecho Slowakeië,
beide uit 1926. Hoe zuiver functionneel Oud zich instelt, kan blijken uit een
aandachtig vergelijken van de plattegronden dezer beide onuitgevoerd gebleven
werken; want even verfijnd en samengesteld als die voor ‘Stiassni’ zijn, even radicaal
1)
zakelijk en overzichtelijk zijn die voor de Beurs.
Het ‘Kiefhoek’-complex, dat zich dicht in de buurt bevindt van het mooie, meer
traditioneel geconcipieerde tuindorp ‘Vreewijk’ van het architecten-driemanschap
Granpré Molière, Verhagen en Kok, werd reeds in 1925 ontworpen, maar kwam
pas tusschen de jaren 1928-'30 tot stand. Deze bouw omvat ± 300 woningen, 2
winkels en 2 werkplaatsen, een - kenmerkend Rotterdamsche! - ‘waterstokerij’ en
tenslotte een kerkje der Hersteld Apostolische Gemeente. Waar het volstrekt
ondoenlijk is zich door middel van een paar afbeeldingen een werkelijk beeld te
vormen van het samengesteld geheel, wordt hier een luchtfoto der K.L.M.
gereproduceerd om den lezer toch een indruk te geven van den prachtigen aanleg,
waarbij gewezen mag worden op de ligging van de kerk en van de beide
speelplaatsen (1 meter verhoogd opdat het zand droog zal blijven!)
Ik heb mij bij het zien van deze arbeiderswijk opnieuw afgevraagd, hoe men er
toch toe komt zich van zulke architectuur af te maken met den dooddoener: Nieuwe
Zakelijkheid. Het is waar, menigeen oordeelt naar foto's alleen, en foto's kunnen
den leek in het bijzonder een radicaal onjuisten indruk geven, des te gevaarlijk daar
men meent, dat deze nimmer kan liegen. Maar wie als ik het al heel mooi trof, en
het blank en kleurrijk beton-dorpje voor de eerste maal zag op een helderen dag
en met de zonnebloemen in vollen bloei, hij moet wel een onuitroeibaar vooroordeel
tegen de nieuwere opvattingen hebben om hier van ‘ongezellig’ te willen spreken.
Persoonlijk neem ik nog liever aan, dat Chaplin's droom van een paradijs-op-aarde
uit The Kid den bouwmeester voor den geest zweefde, dan dat hij zich zoo zeer om
de Nieuwe Zakelijkheid bekommerde! Overigens behoeft het geen betoog, dat er
zelfs grenzen zijn aan Oud's magisch kunnen om uit steenen brood te tooveren.
Verschillende ‘weelden’, die de architect zich veroorloven

1)

Wat betreft de afwijzing van dit Beursproject mag de belangstellende lezer verwezen worden
naar het destijds in Het Vaderland van Zondag 3 Febr. 1929 verschenen artikel door Piet
Zwart, dat vinnig gesteld was, maar waarin ongetwijfeld een aantal spijkers met koppen
werden geslagen.
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mocht bij den Hoek van Holland-bouw, moesten hier van het programma worden
geschrapt. Men m o e t zich wel tot een minimum beperken, wanneer men huizen
te bouwen krijgt met een maximale gevelbreedte van 4 meter, en een vergeefschen
strijd voert om in die huizen een douche te kunnen aanbrengen. En wanneer men
dan de frissche ongereptheid van deze kloeke gevels op zich laat inwerken; wanneer
men nagaat, hoe met de inwendige ruimten gewoekerd is en men ziet de ingebouwde
buffetkast in de woonkamers, de keurig ingerichte keukens, de afwezigheid van
gangen (onnoodig ruimteverlies!), ten slotte het omhoog cirkelend trapje dat naar
de slaapkamers voert en incidenteel het onmisbaar beweeglijk en sierlijk accent
verleent aan deze rechtlijnige plattegronden, - dan kan men slechts beamen wat ir.
1)
Van Loghem in de Groene Amsterdammer schreef: ‘Door dit complex van Oud zijn
wij een geweldigen stap nader gekomen tot het doel.’ - En wat het
gezelligheidsafgodje der reactionnair-gezinden betreft, dit blijkt dan toch maar een
godje te zijn hetwelk mooi met zijn tijd meegaat! Want ik zou er op willen wijzen,
dat onze tháns zoo gezellig geachte pioniers van het begin dezer eeuw, in die eerste
bloeijaren der bouw- en gebruikskunst toch wel allerminst vanwege hun gezelligheid
werden geroemd.... Waaruit afgeleid mag worden, dat deze gezelligheid een zeer
rekbaar begrip is. Immers, wij zijn allen de gezelligheid van het net-echt bebloemd
behang, van de oortjesstoelen en wat dies meer zij, te boven!
Oud's kerkje in dit complex - om van ridicule tot verheven vraagstukken over te
gaan - is in radicalen zin van het woord een protestantsch kerkgebouw, is dus enkel
als zaalbouw gedacht. Eenvoudiger kan het moeilijk - voor de beeldenstormers zou
2)
er, wat het uitwendige althans betreft, niet veel aan te vernielen zijn. Maar wie deze
witte wijk doorwandelt en onverhoeds tegenover dit eigenaardig bouwsel komt te
staan zal terstond voelen, dat het geen huis of garage, geen café of badinrichting
is. Want in de geheel aparte ligging; in het zeer gesloten, bijna geheimzinnig
voorkomen; in de hooge plaatsing van het raamfries en in den doodsimpelen, toch
strengen en edelen ingang, ligt op onnaspeurbare maar onmiskenbare wijze juist
datgene uitgedrukt, waarin dit gebouw zich principieel onderscheiden moet en ook
onderscheidt van, laat ik zeggen, Oud's Beursproject. - Dáár de erkenning van het
zakelijk industrieele leven, van het wereldsch bedrijf dat een agressief karakter
draagt en ontstellende afmetingen aannam, - hiér dat ‘ietsje meer’, dat, langzamer
van werking en minder opzienbarend, in zijn uiterste terughouding toch
ontzag-wekkender is. Inderdaad: een kerk, - een bezielde en gewijde ruimte, waarin
elk levensrumoer ver-af gehouden is; een vergaderruimte die tot overgave maant,
tot bezinning

1)
2)

Van 5 April 1930.
Het inwendige is niet van Oud en mag dus buiten bespreking blijven.
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dwingt. En een moderne kerk! Want f o r m e e l bestaat er geen enkel onderscheid
tusschen Oud's kerkje en zijn beurs; het verschil is er een van ruimtelijke werking
1)
en zal dan ook slechts worden aangevoeld door wie ‘ruimtelijk heeft leeren denken’.
Het is mogelijk, dat Oud's Beurs, Buys' coöperatiegebouw De Volharding, de Van
Nelle-fabriek van Brinkman en Van der Vlugt, en het sanatorium Zonnestraal van
Duiker en Bijvoet, alle passen in het kader van Spengler's ‘Untergang des
Abendlandes’; het is mogelijk, al geloof ik dit niet. Maar zelfs dan is het mijn
overtuiging, dat dit bescheiden kerkgebouw Spengler's pessimisme weerspreekt
en den weg wijst naar een edeler toekomst. In elk geval mag met klem gewezen
worden op de onjuistheid der stelling, dat de functionneele architecten zich enkel
kunnen kwijten van de industrieele bouwopgaven. Oud's geheele levenswerk
trouwens is doordrenkt van moreele en ideëele waarden - voor wie oogen heeft om
te zien! En hierin staat hij niet alleen. Want het eenigst denkbaar bezwaar dat
geopperd zou kunnen worden tegen bijv. Van Ravesteyn's Goederen Station
Feyenoord is.... dat het een te verstild, geestrijk karakter draagt voor zulk een opgaaf.
Een ‘bezwaar’, dat mij persoonlijk echter absurd zou toeschijnen.
De kunst van onzen tijd vindt zelden het juiste evenwicht tusschen het tijdelijke
en tijdelooze, het actueele en het eeuwige. Hardnekkig hebben wij ons te verzetten
tegen die bouwwerken, waarin men ons eeuwigheidswaarden heeft willen
suggereeren buiten alle tijdswaarden om. Wij doorzien ze, deze
Phyrrus-overwinningen, waarmee we niet geholpen zijn. Maar anderzijds, hoe
onbevredigd laat ons de harde afgemetenheid en afgemetene hardheid van zooveel,
dat juist in dezen rationeelen geest - in Duitschland en Amerika vooral - tot stand
komt. Ook d a a r m e e zijn wij n i e t duurzaam geholpen en het zal noodig blijken,
strenger te schiften, kaf van koren te scheiden.
Oud heeft de meest doorslaande bewijzen geleverd, niet alleen tot de bekwaamste
en meest ervaren onder de jongere Europeesche bouwmeesters te behooren, maar
tevens tot een der diepst voelenden en denkenden. Hij heeft getoond, met weinig
middelen dingen te kunnen bereiken van een zoo zuiveren, brandenden eenvoud,
dat zij meer in ons uitwerken dan veel kostbare opgesmuktheid doen kon. Hoe
onmisbaar zijn deze menschen, die met een enkel woord rijker, sterker en gelukkiger
maken, dan anderen met hun stroomende volzinnen van welgemeende rhetoriek!

1)

Tegen de diep-gewortelde meening van velen, dat geen gebouw een kerk kàn zijn tenzij het
spitsboogramen vertoont, is natuurlijk geen enkel argument opgewassen; men kan slechts
opmerken, dat in Armenië de ‘Gothische’ spitsboog werd toegepast 1000 jaar vóórdat men
hem in het Westen kende!
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Wanda Landowska en haar school
door Christine Doorman
WANDA LANDOWSKA, de groote clavecimbel-speelster, het levend pleidooi voor
de herboorte der oude klavierkunst, heeft ons Hollanders voor korten tijd ook weder
in verrukking gebracht.
Als drie-jarig kind (zij was het dochtertje van den advocaat Landowski te
Warschau), openbaarde zij, zooals haar intelligente, begaafde moeder mij schreef,
haar muzikale natuur, door het meezingen van wiegeliedjes, en weldra met het
illustreeren op de piano van de gebeurtenissen uit haar kinderleven. En toen zij vijf
jaar was verraste zij haar leermeester Michatouzki door hem stukjes in allerlei
toonaarden voor te spelen en eens, toen zij voor het eerst Bach had hooren spelen,
was van dat oogenblik af Bach haar ideaal, en dat is hij gebleven heel haar leven
tot op heden toe. Haar verstandige, fijn beschaafde ouders hebben haar als
‘wonderkind’ nooit doen optreden, maar toen de schooljaren voorbij waren, werd zij
natuurlijk geheel voor muziek opgeleid. Behalve in Polen genoot zij haar onderwijs
in Berlijn, Breslau en Parijs, waar zij nu nog woont en waar zij thans haar school
gegrond heeft.
Wanda Landowska is beroemd geworden op een door haar zelf afgebakend
terrein, dat aan te duiden is met den naam Bach, en met de herinnering aan haar
eerste optreden in haar geboortestad, als jong meisje, op een ‘historisch’ concert.
Zij is een eigen weg gegaan, kampend voor haar zelfstandigheid als klavierspeelster;
zij heeft zich met diep-doordringende studie en moeitevollen strijd een stellige
overtuiging veroverd. Zij heeft de wereld iets nieuws, ongekends gebracht. Zij heeft
iets te verdedigen, haar opvatting, haar inzicht, en haar, boven elk ander
klavierinstrument geliefd clavecimbel. Die liefde heeft zij verklaard, gemotiveerd,
gediend: op het concertpodium, doch ook in boek en tijdschriften, met het woord
zelfs op congressen tegenover de mannen der muziekwetenschap. Zij bespeelt tot
in volmaaktheid het clavecimbel, het clavichord en ook den modernen vleugel.
Beroemd geworden is haar boek ‘Musique ancienne (XVIIe en XVIIIe eeuw) - ‘Le
clavicorde, le clavecin, le vieux piano - forte et notre piano moderne sont tous des
instruments admirables,’ lezen wij in een harer geschriften, ‘il s'agit seulement de
jouer sur chacun d'eux des oeuvres qui lui sont appropriés, et, en les maniant avec
science, on tirera de chacun d'eux sa beauté et son expressivité particulières.’ En
ook - en hierop vestigen wij extra de aandacht: ‘Tôt ou tard nous sentirons qu'une
oeuvre musicale ne peut retrouver
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son véritable caractère et sa véritable beauté'que sur l'instument qui l'a inspirée.’
Dus Bach en diens tijdgenooten op het clavecimbel.
Er is wel eens beweerd, dat dit instrument niet genoeg ‘zingen’ kan, tegen welk
verwijt Wanda Landowska onmiddellijk de stemmen uit het verleden opriep, de
stemmen van Bach, van Couperin ‘le grand’, Scarlatti, Händel, Telemann, Durante,
Clérambault en anderen. De vraag is slechts h o e het instrument bespeeld wordt,
en wie in staat is dien ouden tijd, die sedert het eind der achttiende eeuw verloren
kunst, weer in het leven te roepen. Hoe weet Wanda Landowska door de
bewonderenswaardige toepassing der klankmengingen en registerkleuren haar
clavecimbel te doen ‘zingen’ en daardoor de oude kunst te doen herleven voor ons!
Zij is de wereld doorgegaan met haar instrument, zelfs is het geladen op een
kameel, zooals zij zoo gaarne lachend vertelt, door Egypte vervoerd!
Ondertusschen had Wanda Landowska steeds een groot ideaal voor oogen: het
gronden van een school, waar zij ‘courses’ zou geven, gewijd aan de studie van
‘L'esthétique de l'interprétations aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dit ideaal is verwezenlijkt,
den 4den Juli 1927 heeft zij die school te Saint-Leu-la-Fôret, even buiten Parijs
geopend, de school, die, zooals zij mij vertelde, het eenig doel van haar leven, en
waar niet alleen clavecimbel-spelers, maar ook verschillende instrumentalisten en
zangers (ook José Iturbi behoorde tot haar leerlingen) ingewijd worden in den stijl
der oude muziek.
Een paar weken vóór de plechtige opening dier school schreef ze aan een harer
vriendinnen: ‘het is mij als een droom; het is te heerlijk bijna, dat nu weldra een zoo
groot, verheven ideaal vervuld zal worden, en een school te mogen openen geheel
uit eigen middelen opgebouwd, waar slechts Couperin, Bach, Rameau, Mozart en
alle oude meesters zullen gespeeld worden. Een school, waarvan het doel is, de
leerlingen bij te brengen: geestelijk inzicht van wat zij voor te dragen hebben,
klaarheid van fraseering, werkelijk begrijpen van de oude meesters. Bij de voordracht
van de verschillende meesterwerken der ouden worden vergelijkingen getroffen,
gedurende het onderricht worden voordrachtsleer, rhytmus, fraseering besproken
en tempi bestemd niet alleen voor de leerlingen-cimbalisten, ook ook voor de viola
da Gambaspelers, de violisten en zangers.
‘De hoofdzaak voor de cimbalisten is de registreering,’ zegt Wanda Landowska,
‘doch ik verlang daarbij een zelfstandige opvatting van de leerling, geen nabootsing
van mijzelf, want, zal de traditie der oude meesters weer herboren worden en
herleven, dan moet elke slaafsche nabootsing vermeden worden. De bekoring van
een clavecimbel ligt niet alleen in den zilveren klank van het instrument zelf, maar
hij, die het bespeelt moet fantasie hebben. De clavesimbelspeler is niet enkel een
objectief kunstenaar, maar kan ook subjectief wezen.’
Zij heeft haar muziektempel geplaatst midden in een park tusschen
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de zingende boomen, en de wiegende bloemen, zoodat natuur en kunst daar samen
één groote hymne zingen aan de eeuwige schoonheid.
Vooral tot de jongeren richt zij het woord, tot hen die zoeken en wachten, niet
zelden ontmoedigd door de ‘tyrannie de la virtuosité’, zooals zij zegt. ‘Vreest,’ zegt
zij tot hen, ‘de strenge trekken en de zware pruik van Vader Bach niet. Laten wij
ons rondom hem scharen en gij zult aanstonds de liefde, de edele goedheid voelen,
die van elke frase van zijn werk uitgaat.’
Zij weet in haar ‘courses’ ‘chefs-d'oeuvre de pédagogie intelligente’ haar leerlingen
de oude muziek te doen verstaan en daardoor lief te hebben. Hoe heeft zij bovendien
niet alleen Leo Tolstoï, als vereerder der oude muziek, de klassieke schoonheid
diep daarvan doen voelen, tijdens haar jaarlijksche bezoeken op Jasna Poljana en
te Parijs Rodin in verrukking gebracht, maar hoe komen allen, die het voorrecht
hebben tot haar gehoor te behooren, onder den indruk van haar kunst, waarvan
een waarlijk godsdienstige en heilige invloed uitgaat.
Dat zij in den aanvang heel wat heeft moeten strijden, om niet te zeggen lijden,
voor haar kunst bleek wel uit wat zij schreef: ‘Toen ik in 1905 voor het eerst met het
oude instrument optrad, oogstte ik niet anders dan spot en hoon. De Duitsche kritiek
betitelde mijn verschijnen in Berlijn 1905/1906 als het “kokette Unternehmen der
frivolen Polin.” De moderne kunstenaars waren mij evenwel van het begin af trouw.
Wat geen wonder is, omdat mijn ideaal geheel overeenstemde ook met het hunne.
Isidora Ducan kwam toen met al haar leerlingen op mijn concert, doch juist de
“beroepsmusici” waren dikwijls mijn grootste tegenstanders. Merkwaardig is het
evenwel, dat ik in Rusland vóór den oorlog het best begrepen werd. Anton Rubinstein
had het publiek door zijn historische programma's voor de oude muziek
geinteresseerd. Hij was de eenige romantische musicus, die de vraag opwierp: “wat
was Bach's instrument?” Ik heb later de vraag of Bach het “Wohltemperierte Klavier”
voor clavichord of clavecimbel geschreven heeft, ten gunste van het laatste beslist
opgelost. In Rusland was het reeds vóór den oorlog (1908-1914) alsof het
clavecimbel nimmer uit het geheugen der menschheid verdwenen was. Ik was daar
in die jaren, met Schaljapin, de meest gezochte soliste, en mijn boek over Musique
ancienne werd weldra in het Russisch vertaald.’
Thans evenwel wordt Wanda Landowska door de gansche wereld bewonderd en
wanneer zij op een harer courses, die in openbare en privaat-courses zijn ingedeeld
en bezocht worden door leerlingen van 14 verschillende nationaliteiten, een bladzijde
muziek van Bach of Couperin speelt, dan laat zij haar geliefd instrument ‘murmurer,
chanter, où frémir’, zooals Arthur Hoeree schrijft. Daar in het heiligdom van haren
muziektempel te Saint-Leu herleeft ‘l'art musical du passé,’ in al haar verheven
grootheid.
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De Engelsche morris als lente-ceremonie
door Dr. Elise van der Ven-ten Bensel
(Slot)
WANNEER we geloof hechten aan een regel uit een oude verloren geraakte ballade,
welke Shakespeare in ‘Hamlet’ aanhaalt, was men het stokpaardje in de 17de eeuw
reeds algemeen vergeten, want we lezen: ‘The hobby-horse is forgot (III, 2). Ook
in ‘The Gipsies Metamorphosed’ van Ben Jonson wordt de aanwezigheid van een
stokpaardje bij een morris niet noodzakelijk geacht. Een der personen zegt: ‘They
should be morris-dancers, bij their jingle, but they have no napkins.’
‘No, nor a hobby-horse,’ is het antwoord.
‘Oh, he's often forgotten, that 's no rule; but there is no Maid Marian nor Friar
amongst them, which is the surer mark.’
Hier wordt de ‘Friar’ of ‘Friar Tuck’, een figuur die in de Robin Hoodspelen optreedt,
niet alleen bij de morrisdansen genoemd, maar zijn aanwezigheid wordt zelfs mede
als criterium voor een morrisoptocht beschouwd. Op een oud venster in glas in lood
in een huis te Betley in Staffordshire, komen al de genoemde figuren en ook de
monnik voor. Het is opmerkenswaardig, dat een monnik ook een der stereotype
verschijningen is bij den Oostenrijkschen Trestererdans, welke al weder zooveel
trekken met den morris gemeen heeft en mogelijk zullen verdere onderzoekingen
nog uitwijzen, dat onze oude Mei-rondedans ‘Het Patertje langs de kant’ nog wel
iets met deze algemeene Europeesche gebruiken uit te staan heeft.
Het bewuste oude venster in Betley geeft ook een goede afbeelding van den
speelman die tegelijkertijd den ‘pipe and tabor’ bespeelt, welke vroeger de typische
begeleidingsinstrumenten voor den morris vormden. Ook de Engelsche
volksdansvereeniging heeft deze origineele wijze van accompagneeren weer
opgevat. Zoo zag ik verschillende uitvoeringen van morrisdansen, waarbij de dochter
van Cecil Sharp op vaardige wijze ‘pipe and tabor’ bespeelde.
Nog twee figuren, die behalve bij den morris in vele Europeesche voorjaars- en
vooral in Meifeesten voorkomen, zijn ‘The King and Queen’, of ‘The Lord and the
Lady.’ Dit waren ernstige personen, die den morrisoptocht voorafgingen en ook de
koningin was dikwijls een man in vrouwenkleeren. Gedurende den morrisdans liepen
ze gearmd rond en als het noodig was, hielpen ze den nar de orde onder de
toeschouwers bewaren. De
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‘Lord en Lady’ vinden hun parallellen in Meigraaf en Meigravin, in schutterskoning
en -koningin, in Pinksterbruid en -bruigom en ook in het Venlosche reuzenpaar,
Valuas en zijn huisvrouw. Percy Manning vertelt in de Journal of the Folklore Society
1897 (pp. 307-309), dat in Bampton-in-the-Bush de ‘Lady’ het volgende grappige
versje zong:
‘Ladies and gentlemen
I wish you a happy May
Please smell my mace
And kiss my face
And then we'll show our garland.’

Na de woorden ‘Kiss my face’ was het ‘the Lord's duty to kiss the Lady’, om daarna
de geldbus te laten rondgaan. De omstanders gaven zooveel mogelijk halve
stuiverstukken om de pret den Lord de Lady te zien zoenen na ieder halve stuiver.
De Venlosche reuzen, verwant aan de Lord en Lady, beschermers van het oude
akkermansgilde, dat vele ritueele landbouw-tradities heeft bewaard, zullen nooit
verzuimen elkaar te zoenen, onder groote hilariteit der toeschouwers, alvorens hun
traditioneelen dans uit te voeren.
De ‘mace’ waarop de Lady doelt en welke ook door de Lord en Lady bij het
Lamb-Ale van Kirtlington wordt meegedragen, is de Pinksterkroon, ook in ons land
in enkele streken van Overijsel en Limburg bekend.
In Bampton-in-the-Bush zijn de Lord en Lady sinds 1897 uit den morrisoptocht
verdwenen. Nu volgen daar, zooals Violet Alford in haar ‘Peeps at English
Folk-Dances’ (Londen, 1923) vertelt, kleine meisjes achter den stoet. Zij dragen
aardige guirlandes, gemaakt van twee hoepels, rechthoekig door elkaar gestoken
en bedekt met groen en bloemen.
Dit inhalen van den Mei of het vegetatieve symbool der vruchtbaarheid trad ook
vooral op den voorgrond in het feest der morrismannen van Castleton in Derbyshire.
Daar trok elk jaar op den 29sten Mei de stoet door het dorp steeds met hetzelfde
plechtige ritueel. Een ‘Besom-Man’, een man met een bezem, veegde den weg
schoon, een figuur, die ook wederom in vele soortgelijke ceremoniën optreedt,
bijvoorbeeld in de Duitsche Nikolausspiele en als de ‘streetfeger’ in het Texelsche
Sinterklaasfeest.
Terwijl ze dansten wierpen de Morrismannen van Castleton eiken takjes in de
hoogte, welke later door stokken met linten vervangen werden. De geheimzinnige
man-vrouw verscheen met een kroon en sluier getooid en reed te paard. Dan was
er nog een figuur te paard, die geheel in groen en bloemen gehuld was; men kon
nog juist zijn beenen zien terwijl hij op zijn paard zat, dat door een anderen
functionaris aan den teugel werd geleid. Zoo reed de ‘Castleton Garland King’ mede
rond en tenslotte kwam men in de kerk terecht, waar men zijn groen omhulsel aan
den kerktoren liet hangen, totdat het verwelkt was. Hier had men dus bij den
morrisrondgang,
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in plaats van de Pinksterkrans of -kroon, de levende ‘jack-in-the-green’ zooals hij
elders genoemd wordt, een parallel van den ‘feuillu’, den ‘grünen Georg’ en den
Haarlemschen klissenboer. Het is de verpersoonlijkte vegetatiedemon, die zich met
de emblemen van den vegetatieven wasdom tooit, evenals de nar dit doet met de
animale teekenen.
Al deze figuren en de handelingen, welk zij verrichten, brengen de morrisdansen
in het nauwste verband met de Noord-Engelsche zwaarddansen en met de
‘mumming-plays’, volksdramas, zooals de merkwaardige Engelsche Mei- en
Kerstspelen. Volgens Cecil Sharp zijn het drie overblijfsels van verschillende
aspecten van eenzelfde primitieve natuurrite; dezelfde denkbeelden zouden in alle
drie tot uiting komen. Terwijl ze oorspronkelijk de uitdrukking waren van een
godsdienstige overtuiging, waarin de gedachte even belangrijk was als de vorm,
zijn ze langs verschillende wegen en door verschillende stadia de merkwaardige
dansen en de curieuze volksdramas geworden, welke wij kennen. Uit de overblijfselen
van een oud geloof en een heidenschen kultus zijn drie vormen van volkskunst
voortgekomen. In den eigenlijken morris hebben we een dans van gratie, waardigheid
en beheerschte emoties, waarin niet onduidelijk de oorspronkelijke elementen van
een sacralen priesterdans te herkennen zijn; het ingewikkelde rhythme der technisch
moeilijke voet- en handbewegingen eischt een volmaakte beheersching der spieren
en een groote mate van persoonlijke begaafdheid en oefening. In het mumming-play
is het dramatisch gevoel de beslissende factor, terwijl we in den zwaarddans met
zijn ingewikkelde evoluties, zijn dramatische begeleiding van zang en spel, het
drama en den dans gecombineerd vinden.
Inderdaad werden deze drie verschillende voorstellingen van een natuurrite zelfs
in naam dikwijls met elkaar verwisseld. Chambers, die ook den zwaarddans en den
morris twee varianten van eenzelfde vertooning noemt (I, 199), haalt aan, dat in het
Noord-Oosten van Shropshire de Kerstmis ‘guisers’ of ‘mummers’ dikwijls
morris-dancers, murry-dansers of merry-dancers genoemd worden. Zoo lezen we
bijvoorbeeld verder boven een manuscript van den tekst van een zwaarddansspel
van Reversby, gedateerd 20 October 1779, dat het opgevoerd werd door de
‘plough-boys’ of de morrisdansers. Dit geval staat niet alleen, want de groepen
zwaarddansers uit de Noord-Engelsche mijndorpen, die zich in tegenstelling met
de morris-gezelschappen van midden Engeland nog algemeen gehandhaafd hebben,
worden in hun streek ook wel ‘morris-men’ genoemd.
Niet alleen in de taal der landelijke bevolking komt de naamsverwisseling van
morris en zwaarddans voor, maar ook in historische beschrijvingen en litteraire
verwijzingen, wat Sharp aanvaardde als bewijsmateriaal voor zijn bovenvermelde
stelling. De wijze, waarop de dansen in litteraire en historische werken genoemd
worden, doet ons echter vermoeden, dat de meeste dezer verwijzingen in het geheel
niet op eigen aanschouwing en kennis gebaseerd zijn.
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Tabourot, die in zijn Orchésographie (1588) ons zooveel waardevolle gegevens
schenkt over de dansen van zijn tijd, maakt wel degelijk een onderscheid tusschen
den zwaarddans welke hij ‘les bouffons’ noemt, en ‘le morisque’. Hij vertelt, hoe in
zijn jeugd een jongen met zwart gemaakt gezicht en belletjes om de beenen
binnenkwam en den ‘morisque’ danste, de zaal op en neer. Hier wordt blijkbaar de
‘morris-solo’ of ‘fool's jig’ bedoeld, welke wel door den nar als intermezzo bij den
morris wordt vertoond, maar die ook als afzonderlijke prestatie in Engeland
voorkwam. We denken hierbij in de eerste plaats aan de wonderlijke verrichtingen
van een zekeren William Kempe, die den Morris danste van London naar Norwich
en daarover een geschriftje de wereld inzond, ‘The Nine Daies Wonder’, waarin hij
zijn ondervindingen verhaalt. Op de hierbij gereproduceerde titelplaat van het boekje
zien we Kempe in de traditioneele morris-dracht vergezeld van den speelman met
zijn morrisinstrumenten.
We betwijfelen of Kempe, die een bekend tooneelspeler was uit Shakespeare's
dagen, inderdaad zich beperkte tot den morris-jig, doch gelooven eerder, dat hij op
zijn langen tocht een vrije fantasie daarvan gaf. Zijn gedragingen brengen ons enkele
Duitsche figuren in herinnering, zooals de ‘Laufer’ in het Lichtmisfeest in Spergau
bij Merseburg en voeren in laatste instantie onze gedachten naar den Hollandschen
‘hardlooper’ of ‘belleman’, die - nog tot een vijf en twintig jaren geleden - in zijn
komische en toch angstaanjagende verschijning duidelijke sporen van verwantschap
met dergelijke buitenlandsche verschijningen vertoonde.
De morris voor meerdere personen was echter ook buiten Engeland bekend, wat
we uit verschillende gravures en beschrijvingen kunnen afleiden. Zoo dansten in
1458 op een feest gegeven door Gaston de Foix te Vendôme vier jonge mannen
en een ‘damosell’ (man in vrouwekleeren?) als wilden gekleed, een morisco. Deze
beschrijving komt woordelijk overeen met hetgeen de hierbij gereproduceerde
gravure door Israel von Mechenem uit het eind der 15de eeuw laat zien. Behalve
de vrouw (een verkleede man?) en den speelman met de gebruikelijke
morris-instrumenten, zijn er ook vier mannen, die inderdaad als wilden dansen en
waarvan er een de typische narrenuitrusting vertoont. Terloops zij hier opgemerkt,
dat, ofschoon gewoonlijk het aantal dansers in een morris zes bedraagt, men in
historische beschrijvingen vaak een ander en dan meestal een grooter getal genoemd
vindt.
Ofschoon Tabourot dus wel degelijk een onderscheid maakt tusschen zwaarddans
en morris, doen zijn tijdgenooten en ook latere schrijvers, die minder ter zake
bevoegd waren, dit niet altijd. Zoo vertaalt Cotgrave in zijn Fransch-Engelsch
woordenboek (1650) ‘danser les Buffons’ als ‘to daunce a morris’. Charles Read
Baskervill merkt in zijn interessant werk ‘The Elizabethan Jig (Chicago, 1929) op,
dat de naam moresca voor den zwaarddans op het vasteland zeer algemeen was.
Ook in Engeland maakte men
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niet altijd het onderscheid. Malevole in ‘The Malcontent’ (III, 5) spreekt van een
ridder, die ‘den zwaarddans kan uitvoeren met iederen morrisdanser.’
In ‘The two noble Kingsmen’ (III, 5) is er sprake van zes paren, die morris-dansers
genoemd worden. Hier hebben we waarschijnlijk een gedeeltelijke verwarring van
morris- en country-dance of contradans, omdat aan den ritueelen morris geen
vrouwen deelnemen, terwijl de contradans de algemeene vroolijke gezelschapsdans
voor allen was. Ook Burton in zijn ‘Rushbearing’ (1891) spreekt van mannen en
vrouwen, die tezamen den morris dansen, soms ten getale van 30 of 40. Het is
echter waarschijnlijk, dat we hier niet louter met een naamsverwisseling te doen
hebben, maar dat de bedoelde dansen contaminaties zijn van morris- en contradans.
Sharp ontdekte nog zulke interessante hybriden in Derbyshire. Terwijl deze dansen
onder den naam morris ook inderdaad vele morriskarakteristieken vertoonen, is het
aantal dansers niet zes, maar zestien mannen. Merkwaardig genoeg wordt de
rechterhelft de ‘Ladies' Side’ genoemd en de mannen van deze kant dragen een
andere hoofdbedekking, een muts met veel bloemen en lint, die mogelijk aan een
ouderwetschen vrouwenhoed herinnert. Ook enkele bijzondere dansfiguren en de
afwezigheid van belletjes geven duidelijk den invloed van contradansen weer.
De onderlinge invloed van morris- en contradansen, niet alleen in dansfiguren en
-passen, maar ook in melodieën, zou door vele aanhalingen te demonstreeren zijn.
Ik wil me hier beperken tot een merkwaardig voorbeeld, dat ik niet in Engeland,
doch in een Hollandsche liederenbundel vond. In een verzameling van
Oud-Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen, welke in het begin der 18de eeuw
bij Roger te Amsterdam verscheen, komt een ‘contradans’ voor, welk Julius Röntgen
voor viool en piano heeft bewerkt. (Ver. v. Muziekgeschiedenis, XXIII). Ieder, die
met morris- en contradansen bekend is, hoort onmiddellijk, dat het middengedeelte
van dezen contradans bedoeld is voor de typische morrissprongen en nooit het
rhythme van een contradans kan zijn.
Niet alleen met den contradans, maar ook met andere oude volksdansen schijnt
de morris soms samen te vallen. In prof. Land's uitgave van het 17de eeuwsche
luitboek van Thysius (Amsterdam, 1889) vinden we op bl. 361 een ‘Moriskas Brande’
onder de ‘Branles’ vermeld. Land teekent hierbij aan: ‘Anders la Morisque Valerius
35 (aangehaald Minnegifjens 4) en de Moorens-dans, Singende Swaen 538 (M.S.
Kruckestoel I, 69), beide in driedeelige maat.’
Wat ook de historische ontwikkeling van branle en van contradans als sociale
gezelschapsdans verder geweest is, in ritueelen oorsprong staat hij niet zoo ver
van den morris en den zwaarddans af, als het verschil van aspect wel zou doen
gelooven.
Intusschen meenen we toch, dat Sharp, steunende op Chambers, te veel
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factoren buiten beschouwing laat, wanneer hij den morris en den zwaarddans in
oorsprong gelijk stelt en de eerste zich uit den laatste laat ontwikkelen. Behalve op
grond van de herhaalde naamsverwisseling, ziet Sharp nog meer samenhang en
hij legt verband tusschen de zwaarden der zwaarddansers en de stokken of
zakdoeken, de attributen der morrismannen.
Sharp's theorie komt hierop neer, dat men in landbouwdistricten, waar men niet
zoo met zwaarden omging, deze vervangen had door houten stokken. Hiermede
verviel de mogelijkheid om de dooreengestoken ster van zwaarden te formeeren,
zoo karakteristiek voor den zwaarddans. De dansen kwamen door de stokken losser
van elkaar en zoo ontwikkelden ze meer individueele sprongen en persoonlijke
bewegingen. Ter andere plaatse werden de zwaarden door doeken vervangen,
waardoor wel de aaneengesloten keten bleef bestaan, ook zoo typisch voor den
zwaarddans, maar waardoor toch de figuren veranderden en de dans vrijer,
ongedwongener en minder streng werd. Zoo werd de verbinding tusschen de dansen
toch ook losser; in plaats van een verbindende doek nam op den duur ieder een
zakdoek in beide handen en op deze wijze moeten we den bekenden zakdoekendans
gekregen hebben, welke met den stokkendans de twee verschillende typen van
den morris vertegenwoordigen.
Toch kunnen we een dergelijken ontwikkelingsgang maar niet zoo grifweg
aanvaarden, ondanks de bewijzen, welke Sharp voor zijn theorie aanhaalt. Zeker,
Johnson definieert in zijn Dictionary (1775) den morris als een dans ‘in which bells
are jingled or staves or swords clashed’. Maar van Johnson kunnen we wel met
zekerheid aannemen, dat hij eerder op litteraire gegevens afging, waarin morris en
zwaarddans immers dikwijls verwisseld waren, dan op hetgeen er in zijn tijd nog
aan gebruiken bij de landelijke bevolking in zwang was.
Het feit, dat de visschers van Flamborough in Yorkshire houten staven gebruiken,
die ze ruwweg in den vorm van zwaarden hebben geschaafd, was mogelijk het
gevolg van een bijzondere locale invloed en is evenmin een overtuigend bewijs,
daar hun dans niet in karakter van de overige Noord-Engelsche zwaarddansen
verschilt.
De mannen, die met een zwaard in iedere hand, daarmede wonderlijke toeren
verrichtten, terwijl ze den morris-optocht te Ruardeen, Mayhill en in andere plaatsjes
bij het woud van Dean voorafgingen, doen eerder denken aan den koekdrager van
Bampton-in-the-Bush en elders dan dat zij iets met zwaarddansen hebben uit te
staan.
In Witney in Oxfordshire wordt aan het eind van den morris de leider triomfantelijk
door zijn mededansers opgeheven, wat ook in enkele Oostenrijksche zwaarddansen
aan het eind der evoluties geschiedde. Doch we behoeven ons slechts de oude
Germaansche gewoonte in herinnering te brengen, waarbij een opperhoofd gekozen
werd door hem op de schilden der strijders
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in de hoogte te heffen, om te begrijpen, dat deze handeling, geen criterium voor
een zwaard- noch voor een morrisdans is.
Voor de verklaring van den zakdoekenmorris verwijst Sharp naar enkele
zakdoekendansen in Gloucestershire en Oxfordshire o.a. te Ilmington, waar de
vastgehouden zakdoeken de schakel vormen tusschen de dansers. Ditzelfde is ook
het geval in een Spaanschen dans, beschreven door een anoniem schrijver in
‘Letters from Lusitania (Windsor, 1876), aangehaald in ‘The Folk-Lore Journal (IV,
1886). Hier dansten zes mannen, verbonden door geknoopte zakdoeken, waarvan
ieder in elke hand een einde vasthield. Het onderdoorkruipen en dooreenslingeren
van zulk een keten door zakdoeken verbonden dansers, doet evenals bij den
zwaarddans allerlei figuren ontstaan - hierbij zijn natuurlijkerwijze vele mogelijkheden
voor variaties, zooals ieder ervaren danser weet - maar dit alles wijst nog niet in het
minst op een identiteit van zwaard- en zakdoekendans!
Het groote onoverkomelijke bezwaar tegen de afleiding van morris uit zwaarddans
is wel het fundamenteel verschil in karakter van beide dansen. Bij den morris is er
een en al individueele techniek, zich demonstreerend in hooge veerkrachtige
sprongen en in ingewikkelde arm- en beenbewegingen, bij den zwaarddans
daarentegen is er een algeheele afwezigheid van op zichzelf staande prestaties,
doch met eenzelfden eenvoudigen looppas zonder arm- of beenzwaaien bestaat
er slechts een opgaan in den gezamelijken dans.
Gezien het ritueel karakter van beide dansen, kunnen we niet aannemen, dat de
morris al zijn karakteristieke eigenschappen, welke hem juist van den zwaarddans
onderscheiden, zou verworven hebben na zijn ontwikkeling hieruit! Juist de
merkwaardige sprongen, die den morris typeeren, kunnen er niet ‘bijgemaakt’ zijn
na een zoogenaamde afleiding uit den zwaarddans, wanneer we tenminste van een
ritueelen oorsprong uitgaan, want waaruit zou dan wèl zijn eigenlijk karakter bestaan?
In de opstelling dezer onhoudbare theorie vinden we wederom een voorbeeld
van de helaas nog veel voorkomende wijze van onderzoek van Engelsche vorschers,
die - soms door gebrek aan talenkennis - hun gezichtsveld hoofdzakelijk tot hun
eigen land beperken. Indien Cecil Sharp meer geweten had over analoge
voorjaarsommegangen in Europa, waar èn dezelfde figuren in hun uitrusting en in
hunne rhythmische sprongen èn de stokken èn de zakdoeken voorkwamen, al
kondigen die optochten zich dan ook onder andere en verschillende namen aan,
dan was hij ongetwijfeld niet tot de geschetste gevolgtrekking gekomen.
Het maken van hooge elastische en soms zeer ingewikkelde sprongen in verband
met de een of andere in oorsprong ritueele handeling, komt in te veel
voorjaarsgebruiken voor, om de morrisbewegingen als secundair uit den zwaarddans
voortgekomen te beschouwen. In Rusland springen de meisjes in een met vlas en
bladeren versierden hoepel, waaraan een belletje
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PONGAUER ‘PERCHTEN,’ IN HUN HOOFDTOOI WIJZEND OP VERWANTSCHAP MET GILLES EN
MORRISFIGUREN

ENKELE ‘GILLES’, DE MERKWAARDIGE CARNAVALSFIGUREN VAN HET BELGISCH PLAATSJE BINCHE,
DIE GROOTE OVEREENKOMST HEBBEN MET DE MORRISMANNEN
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HET ZWAARDDANSSPEL VAN AMPLEFORTH, DAT - WAT DE BEGELEIDENDE FIGUREN BETREFT - VOOR
EEN VERGELIJKING MET DEN MORRIS VAN BELANG IS; DE NAR TRACHT JUIST DEN MAN, DIE DOOR
DE ZWAARDDANSERS IN SCHIJN ONTHOOFD WERD (DE WINTER, DE DUISTERNIS) TE DOEN HERLEVEN;
OP DEN VOORGROND DE KONING, VOORTS DE ‘LADY’ MET DEN DOKTER (EEN JONGERE TOEVOEGING);
OP DEN ACHTERGROND DE BERIJDER VAN HET STOKPAARDJE
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‘SCHEMENLÄUFER’, EVENALS PERCHTEN EN GILLES AAN DE MORRISFIGUREN VERWANT

OOSTENRIJKSCHE ‘TRESTERER’ GEREED TOT DEN DANS
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is bevestigd. Terwijl ze springen, roepen ze: ‘Groei, vlas, groei!’ En ze denken dat
het vlas des te hooger zal groeien, naarmate ze hooger springen.
Op een ouden steen op Kizeta is de inscriptie ontcijferd: ‘Voor ons spring om volle
kruiken, spring voor wollige kudden, spring voor velden met vruchten.’ We mogen
hier ook wijzen op de verschillende voorjaarsspringprocessies, zooals die te
Echternachen op de Limburgsche cramignon, welke nog sporen van een ouden
veldkultus bezitten.
In verband met ons onderwerp zijn de Gilles, die met carnaval te Binche hun
wonderlijke toeren verrichten en de Oostenrijksche Perchten, Glöckler,
Schemenläufer en Tresterer bijzonder belangrijk, omdat deze allen, niet alleen in
hun dansevoluties, doch ook in andere opzichten groote overeenkomst met de
morrisdansers vertoonen.
Voorop zij gesteld, dat zoowel de verrichtingen der Henegouwsche Gilles en der
Stiermarksche Tresterer, welke van al deze groepen nog de beste dansen uitvoeren
- die der anderen zijn aan dansvormen betrekkelijk arm - ver beneden de
vertooningen der morrismannen blijven, wat de aesthetische indruk en de harmonie
van melodieën, passen en figuren betreft. De Gilles, de merkwaardig-uitgedoste en
met stroo opgestopte carnavalsverschijningen, door maskers onherkenbaar gemaakt,
let wel voorzien van een fijn wit zakdoekje, gelijken met hun belletjes en hun
zwierigen hoofdtooi, niet alleen op de Engelsche voorjaarsfiguren, maar vertoonen
ook evenals deze duidelijk, dat zij met de oude vruchtbaarheidsrite te maken hebben.
Evenals de ‘morrisfools’ oefenen de Gilles ieder op zichzelf de markante rhythmische
danssprongen uit, welke we met een morrisjig kunnen vergelijken. Ook de
Schemenläufer en de wonderlijke schiache en schöne Perchten met hun groteske
maskers en hun gigantischen hoofdtooi, waarin animale en vegetatieve
vruchtbaarheidssymbolen verwerkt zijn, vertoonen dezelfde karakteristieken. Ook
de man in vrouwekleeren gaat in den Perchten-optocht mede, evenals bij de Gilles
de travestie in vrouwenkleedij op carnavalszondag algemeen is. Bij de ‘schöne
Perchten’ ontbreekt ook nooit de befaamde zakdoek, terwijl de Pinzgauer Perchten
zich verder onderscheiden van de andere door hun ‘Tresteren’, welke in opstelling,
figuren en passen al zeer sterk aan den morris herinnert.
Karl Adrian vertelt ons in zijn ‘Salzburger Volksleben’ bijzonderheden over het
‘Tresteren.’ Gewoonlijk zijn het zes tot tien schone Perchten, die den dans uitvoeren.
De andere hebben afschrikwekkende maskers; deze hebben tot taak de dansplaats
vrij te houden van de toeschouwers en deze door hun grappen te vermaken. Onder
hen is gewoonlijk een nar, een vrouwelijke nar met een houten kind in haar arm (de
man in vrouwenkleeren), een schoorsteenveger, een straatveger, soms een duivel
en een monk. Men ziet, steeds weer dezelfde verschijningen! De dansers zijn
feestelijk uitgedost; op hun hoofd dragen ze een bos haneveeren, die aan den tooi
der Gilles
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herinnert, terwijl bloemen en lange linten het hoofdversiersel voltooien, zoodat hun
gezicht door de afhangende linten bijna gemaskeerd is. Om hun middel hebben ze
een lederen gordel, waaraan op den rug een zware bel hangt, waarmede ze van
verre hun komst aankondigen. Nadat de ‘leelijke’ Perchten de dansplaats geveegd
en de toeschouwers tot rust hebben gebracht, springt de ‘Vorpercht’, de leider in
het midden, doet een paar luchtsprongen en ‘trestert’ de heele dansplaats,
voorwaarts en terug, af. Op een teeken van hem springen de anderen ook in het
midden en hun kunstige sprongen nemen een aanvang.
Ik zou er in het bijzonder de aandacht op willen vestigen, dat al deze
verschijningen, Gilles, Perchten en morrismannen, in hun voorjaarshandelingen in
het kort gezegd iets uit te staan hebben met het bevorderen der vruchtbaarheid der
aarde, met de oorspronkelijke zorg van den primitieven, geloovigen mensch voor
een goed gewas. Het rinkelen van bellen en het wuiven met zakdoeken, dat eerder
met vaandel zwaaien dan met zwaarddansen is in verband te brengen, diende niet
alleen in voorjaarsriten, maar in vele andere oude gebruiken, oorspronkelijk tot
demonen-afweer. Het hoog springen evenals het slaan met stokken op den grond,
wat Miss Alford in haar ‘Peeps at English Folk-Dances’, ook nog als een gebruik bij
een bepaalden morrisdans - toepasselijk bean-setting genoemd - beschrijft, kunnen
in ritueelen zin de vruchtbaarheid bevorderen. De stokken zouden we eerder
verbinden aan het begrip tak dan aan dat van zwaard, ook mede naar aanleiding
van den hiervoor beschreven morris-dans, waarin vroeger eikentakjes in plaats van
stokken gebruikt werden. De roede van Sinterklaas, de ramons of takkenbundels
der Gilles komen hierbij onmiddellijk onze aandacht vragen in vergelijkende
beschouwingen over den slag met de levensroede.
Wanneer we in dit slaan met stokken een vorm van contact-magie herkennen,
zien we in het versieren der stokken met groen en bloemen en ook in de uitdossing
van dansers en bijfiguren een vorm van imitatieve magie; door de handelingen van
personen, die zich zelf als provoceerende vegetatiedemonen tooien, wordt de
vruchtbaarheid als het ware gedwongen zich te demonstreeren. Onnoodig te zeggen,
dat in al deze handelingen elementen uit verschillende stadia der menschelijke
evolutie te herkennen zijn; het geloof in natuurkrachten, in vruchtbaarheidsgeesten
en heidensche goden is op bijna onontwarbare wijze met elkaar verweven. Doch
al is de morrisdans met zijn Europeesche parallellen ook tot een natuurrite terug te
brengen, daarom beeldt hij nog niet dezelfde rite uit als de zwaarddans. Evenmin
als bij hedendaagsche primitieve volkeren de magische handelingen zooals
zonnetoover, regentoover enz. alle van gelijke aarde en waarde zijn, evenmin zijn
alle natuurriten bij onze verre Europeesche voorouders van één en denzelfden
inhoud.
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Op grond van al het voorgaande en van verdere analogieën in voorjaarsgebruiken
zijn we geneigd in den morrisdans een vruchtbaarheidsrite te zien gebonden aan
het voorjaar, terwijl we den zwaarddans als een midwinter-ritueel met den
zonnecultus in verband zouden brengen. In den zwaarddans werd als het ware door
nabootsing den loop der zon voorgesteld. Door in imitatieve magie de zonnebaan
te dansen en de zon als het ware in spiraalvorm op te schroeven, wilde men in den
midwintertijd de zon dwingen haar loop te hervatten. De voorhistorische
cultusplaatsen, de Troy-towns of Trojaburgen, de graslabyrinthen en de wallburgen
waren waarschijnlijk de plaatsen, die in hun spiraalwindingen graphisch de
zonnebaan voorstelden, welke dan door de dansers betreden werden, wanneer zij
hun zwaardevoluties uitvoerden. Het symbolische spel van het dooden van den
winter of den geest der duisternis, dat de zwaarddans dramatiseert, of de sage der
verlossing van de gevangene zonnejonkvrouw uit de machten der duisternis, welke
aan Trojaburgen verbonden is, wijzen beide op dezen zonnecultus. Met ‘the nine
men's morris’ het reeds genoemde graslabyrinth uit Shakespeare's
‘Midsummernight's Dream’ is dan ook waarschijnlijk zulk een dansplaats bedoeld,
waarbij de naam van morris voor zwaarddans, welke we zoo vaak aantroffen, gebruikt
is.
Het behoeft geen betoog, dat de demonen-afwerende kracht der belletjes zoowel
voor morris- als voor zwaarddansers haar nut kon hebben (de Engelsche
zwaarddansers dragen geen bellen, wel soms de continentale o.a. de groep door
Breughel in beeld gebracht). Evenals demonenafweer in beide riten wenschelijk
bleek, was dit ook de vermomming. Het zwart maken der gezichten vinden we
zoowel voor morrismannen als voor zwaarddansers vermeld, wat zeker ook mede
aanleiding heeft gegeven tot den naam ‘morisque’ voor beide soort dansers. Bij vele
gebruiken in het volksbestaan, welke zich nog tot heden gehandhaafd hebben,
speelt de vermomming een voorname rol, al is de beteekenis voor de uitvoerders
geheel verloren gegaan. Men voerde ritueele handelingen uit, men was in zekeren
zin niet meer zich zelf, want men had attributen van de godheid aangenomen;
tegelijkertijd wilde men zich hoeden tegen booze machten en zich onvindbaar,
onkenbaar maken. Wanneer bijvoorbeeld een Percht in zijn vermomming sterft, wat
meer dan eens is voorgekomen, omdat het er bij hun ommegangen vaak wild toegaat,
dan wordt hij terzijde van den weg begraven, waar een ‘Perchtenkruis’ het graf blijft
aanduiden. Men ziet in hem niet een gewoon mensch; doch tijdens zijn ommegangen
is hij een demonisch wezen.
Gezien het verschil in natuurrite dat door zwaarddans en door morris uitgebeeld
wordt, meenen we hierin ook een verklaring te vinden voor het feit - waarmede
Sharp in zijn theorie geen weg wist - dat het element dooden en uitbannen in den
zwaarddans op den voorgrond treedt, terwijl in den morris juist het offer voornamelijk
in vegetatieven vorm de kern der
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handeling vormt. Ook de rol, welke de ‘jack-in-the-green’, de Pinksterkroon enz. bij
den morris en niet bij den zwaarddans speelt, wordt op deze wijze begrijpelijk.
Immers in het midwinterspel wordt de duisternis, de winter uitgebannen of gedood;
in het lentespel van den morris wordt juist de groeikracht der aarde, welke reeds
lang uit haar winterslaap ontwaakt is, door het brengen van offers en andere
magische handelingen op doeltreffende wijze bevorderd.
Al werpt een vergelijking met analoge Europeesche gebruiken ook eenig licht op
een mogelijke oorspronkelijke beteekenis van den morris, toch moet er op
choreographisch-registreerend en op vergelijkend-folkloristisch terrein nog veel
onderzoekingsarbeid verricht worden, alvorens we met eenige zekerheid de juiste
plaats en beteekenis kunnen vaststellen, welke de morris, morisque of morisco in
het leven onzer Europeesche voorouders in het algemeen en in dat der Britten in
het bijzonder, heeft ingenomen.
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Op den torentrans
door J. Slauerhoff
Wij zagen neder op den bloei der tuinen
En tevergeefs naar 't levenslot van later.
De bloemen, diep in 't gras onder de kruinen,
Schitterden als juweelen onder water.
Kristallen uit een opgelost verleden,
Dat is vergaan in namelooze puinen;
Waarvan de stervelingen en de steden
Verstuiven in de onbestendige duinen.
En ook de eeuwigstandvastige pyramiden
En de in de wolken opgeboorde torens,
Zij zullen eenmaal als iets kleins, verlorens
In wervelwind over de vlakte vlieden.
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Vijfde hoofdstuk
EN weer de treinreis, de derde sinds zijn straftijd, nu tot Livorno; de treinreis, die hij
zich altijd zou blijven herinneren. Want toen hij naar Florence toog, voor de herziening
van zijn proces, zag hij den fonkelenden morgen over zijn bosschen en zijn zee
vroolijk langs zich ijlen als een belofte, die spoedig zou worden ingelost. En toen hij
weerkeerde, ontnuchterd en verslagen, had hij dof voor zich uit gestaard, doof voor
de gesprekken zijner bewakers en blind voor die verloren wereld, waar dwars
doorheen de trein hem sleurde, naar de gevangenschap terug.
Nu, in den goudachtigen Octoberochtend, wonken de licht-doornevelde
zeepijnwouden, wonk hem het glanzen telkens der verre golven, als een
verscheurend afscheid; als een afscheid ook van Rosa, die hij met zijn nieuw
bestaan, met zijn heerlijk vrije toekomst vereenzelvigd had. Elke lange minuut
sporens voerde hem verder van haar weg. En almaar duurde en duurde die kwelling
van te zien, te mòeten zien het leven, waaruit hij werd ontworteld.
Dóór de halfbeslagen ruit róók zijn verbeelding den warmen harsgeur, die neerzeeg
uit de druipende naaldentakken, rook hij den molmreukigen, vochten varen-grond,
raadde hij de boschhoeken, waar zich het wild verschool, zag hij plotseling een
houtduif, die opwiekte, een groene schermkroon in, ontwaarde dan weer, achter
het woudverschiet, het blinkend gezwalp van de zee.... En dat alles trók hem, róófde
hem naar zich toe met de heftigheid van den hartstocht, die tot waanzin stijgt. En
een donkere, woeste vloek worstelde los uit zijn saamgenepen lippen, zoodat de
twee gendarmen opschrokken uit hun rustig morgengekeuvel.
Langs dat wijd-eenzaam strand daarginds zou hij gezwalkt hebben, zorgeloos,
in de zilte, zonnige zuiverheid! En door die bosschen zou hij geloopen hebben, met
groote stappen, dagen lang, ademend tot in de diepte van zijn longen, met zijn
handen voelend de natte blâren-takken, die hij uiteendeed, speurend naar een
verborgen nest, of met zijn palmen drukkend den harden naalden-bodem, waarop
hij zich te rusten zou hebben gezet.... totdat hij, moe van lucht en zon, en dol van
brandende begeerte, teruggekeerd zou zijn naar zijn huis, waar Rosa wachtte met
haar tandtergenden lach!
En nu, wèg, wèg voerde hem de noodlottige reis, voor dertig eindelooze maanden,
naar de benauwing van het nieuwe tuchthuis; wèg van
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het woud en het strand, zijn eigendom, en weg van Rosa, zijn trotsch bezit.
En Paolin dacht, dat hij gek werd, gek van woede en razernij. Hij rukte aan zijn
handboeien, dat zij rinkinkten, en hij had met zijn kop tegen de houten wanden
kunnen beuken, als niet een droge aanmaning van den gendarme hem tot een
verdwaasde kalmte had gebracht. Hij zat daar, zijn hoofd gonzend van opstandigheid,
maar uiterlijk verdoofd, als een dronken man, wiens tong verlamd is.
Toen zij Pisa naderden, wezen de bewakers elkaar het groepje grijze
kostbaarheden achter den lagen bruinen stadsmuur, dom en doopkerk en scheven
toren, - maar Paolin keek minachtend een anderen kant uit: - wat kon hem dat
steenen zoodje schelen? De bosschen! De zee!
Eenigen tijd bleven zij staan in het donkere station. Dat gaf hem rust.
En eindelijk Livorno. Uitstappen! Loopen door een volte van volk; een enkel oog,
dat even, benieuwd, zijn somberen blik ontmoette. En weer een gevangeniswagen.
Onverschillig zag hij naar buiten door het raster.
Maar als het deurtje geopend werd, sloeg hem eensklaps de volle zeelucht in 't
gezicht. Het was als een slag van geluk en van ongeluk tegelijk, en het bracht hem
toch geheel tot zichzelf. Hij keek rond. Dit was niet een waanzinnig makende droom,
gelijk een uur te voren de wouden achter de dichte ruit. Dit was de nuchtere
werkelijkheid: huizen, het straat-plaveisel, een café, een standbeeld, menschen die
kwamen en gingen.... En terwijl hij zoo tusschen de twee nieuwe gendarmen, het
havenhoofd langs, naar de brug van de stoomboot stapte, gebeurde er iets vreemds
met hem: hij schaamde zich. In Massa, en zelfs bij de gerechtszitting van Florence,
had hij zich nooit geschaamd. Hij had er zich altijd gevoeld: Paolin; Paolin, die een
gerechte wraak had genomen op den minnaar van zijn vrouw. Waarover zou hij
zich schamen? - Hier was hij plotseling: de misdadiger; een misdadiger als een
andere.
Dan zag hij - er kwamen er zeker te vaak, voor al die gevangenissen op de
eilanden - hoe aan de wemelende kade geen sterveling op hem lette, en dat
vernederde hem misschien nog meer.
En nauwelijks de boot betreden, werd hij een ijzeren trapje afgeloodst en
opgesloten in een halfduister hok naast de brandstoffen-ruimte; hij hoorde het
knersend scheppen van de kolen. Het eenig licht kwam door een klein patrijspoortje,
zoo goed als ondoorzichtig van stof en zwart. Een vaal gewiegel van water was al,
wat hij zag.
Toen begon opeens, vlak aan zijn ooren, de schroef te stampen en alles, vloer
en ijzeren beschotten onder en rond hem, denderde en trilde. En uren lang, gezeten
in dat hok, dat stonk naar ijzer en kolen en stoom, bestond er voor hem niets dan
dat stampen en trillen, en het vale, wiegelende en pletsende sop achter het
besmeurde kijkglas. Een ver reepje hemel zag vuilblauw.
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Alleen brachten ze hem, na een poos, een brok brood te eten, met een slok wijn.
Na 't middaguur bedierf het weer, het raampje werd nog grijzer; over het watervlak
striemde regen.
Een vage rotsenschim verscheen, kwam nader en nader bij. Een paar huisjes
gleden langs, een steiger. Gorgona.
En weer uren van groenig zwalpend sop.
Een nieuwe rotsen-schim. Doch nu legde de boot aan de andere zijde aan.
‘Capraia’ hoorde hij een stem.
En nogmaals het werken van de schroef, het woelend gestroedel van water, en
dan opnieuw, uren lang, het bleeke, weeë gegolf achter het grauwe ruitje....
Paolin schrok wakker, doordat de boot botste aan palen. Hij onderscheidde vaag
een haven, een fort op een heuvel.... Waar waren zij? Was dit Elba? En terwijl hij
moeilijk, met het bovenvlak van een zijner geboeide handen, zijn oogen poogde uit
te wrijven, kwam de gendarme, die al meer was komen kijken, vroolijk om den hoek
van zijn hok en zei, dat dit de noordelijke haven, Porteferraio was. Over een paar
uur was hij ‘thuis’.... in Porto Longone. Paolin keek hem aan met een blik vol haat
om dien goedig gemeenden spot.
Rotsen, rotsen. Een stadje, een oude toren. En weer rotsen. Zij voeren het eiland
om.
En als zij Porto Longone naderden, zag Paolin het water van kleur veranderen;
vuil groenig-bruin werd het, en al bruiner en rooder, tot het als een dun, ziekig bloed
spoelde tegen het glas. Paolin wreef nogmaals langs zijn oogen. Droomde hij? Maar
het pijnlijk-stijve van zijn rinkelende polsen bewees hem de wakende werkelijkheid.
Wat was dat roode satanswater, vroeg hij zich weerzinnig af.
En voor de laatste maal de bons van het aanleggen, het gesjor van touwen, het
geschreeuw van het haven-volk.
Het ijzeren trapje omhoog-gestommeld, stond hij aan dek. En in één grooten
ademteug, en in één rondblik tegelijkertijd, had hij gesnoven de weldaad van de
zuivere, vrije zee, en had hij gezien, als fataal daartoe aangetrokken, schuin-boven
het fleurige haventje met zijn schepen, en het pleintje met zijn boomen vóór den
vagen bergen-achtergrond, - den donkeren, doodschen heuvel, plat van top, waarop
de twee dreigende blokken: de gevangenis.
En een woedende afkeer vloekte door hem heen, een afschuw van die
vermaledijde muren, waarachter nog weer twee en een half jaar van zijn leven
verdaan zouden worden, stuk gemaakt.
Zijn kop werd rood van toorn, en zonder meer bewust te zien, liet hij de brug zich
over drijven, zag als door een waas van bloed de roode,
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glibberige grond, het roode water van een goot, die uitgudste in zee....
En baloorig zat hij opnieuw in een gevangenwagen, die langzaam heuvelopwaarts
reed. Hij keek niet meer uit.
De avond was reeds gevallen, toen zij boven aankwamen, en, met zijn handboeien
nog rond de polsen, stond even later Paolin in een kale, hooge kamer, onder het
kale, hooge licht, voor de tafel van den directeur.
Dat was een zwaar gebouwd man, op leeftijd al, met een rood gezicht vol
branderigen uitslag, en troebele, donkerbruine oogen, die van nature groot waren,
doch weggezonken lagen achter de gezwollen wallen. Een sluike knevel plukte neer
rond de mondhoeken, en zijn nog bijna zwarte haren plakten in dichte, vette lokken
ordeloos over zijn hoofd.
Paolin, het eerste oogenblik, werd afgestooten door dat onklaar uitzicht. Net een
verloopen zeekaptein, dacht hij. Maar die vreemde oogen, waarvan Paolin niet zeker
was, of zij al dan niet loensden, bezagen hem zonder hardheid; en toen de directeur
begon te praten, was er iets wonderlijks in die diepe stem, iets dat Paolin niet
verwacht had.
De man achter de tafel scheen te weten, wie er komen moest, want zonder de
papieren in te zien, begon hij:
‘Dus jij bent 77, uit Massa Carrara.... Hoe heet je eigenlijk?’
‘Paolin,’ zei Paolin.
‘En.... verder?’ vroeg de diepe stem.
‘Paolin....’ zei Paolin nog eens, droog. Hij had dat vroeger in Massa ook zoo
gezegd, en hij zei het weer, zonder het precies te willen.
De kolos achter de tafel knikte, alsof hij dacht: ja, zoo heb je dat soms....
Paolin was verwonderd. Toen hij bij dien anderen directeur hetzelfde uithaalde,
was die dadelijk in een snijdende ironie uitgevallen, om hem klein te krijgen. Deze
scheen je niet klein te willen krijgen.
‘En dus.... Paolin zonder meer,’ besloot de kolos lakoniek. En hij informeerde
door: ‘Geen eigenlijk ambacht ooit gehad? Zoo.... steenhouwer wel in de
marmergroeven.... Maar nog al eens gestroopt, hè?’
Er trok een goelijk lachje rond de nattige, neerhangende knevels. En peinzend:
‘Stroopers houden vaak veel van de natuur.... en zelfs van de dieren.... Ja, de jacht
is een vreemd ding....’
Paolin kon er niet bij. Hij zweeg. Even dacht hij: zou hij te veel op hebben? Doch
dan begreep hij ook: de man zag er wel uit, of hij dronk, maar daarom was hij nog
niet dronken.
De kolos met de troebele, zachte oogen zei, of hij er zelf verlegen mee was (en
het leek weer, of hij loensde):
‘In Massa hebben ze je wel eens in de strafcel moeten zetten.... Ik hoop, dat
zooiets hier nooit noodig zal wezen.... Zorg daarvoor. Ik houd er niet van, m a n n e n
te straffen.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

206
Paolin wist maar al niet, hoe hij het had met dezen directeur, en hij wist niet, hoe
hij het had met zichzelf. Maar een plotselinge, heftige wil was er in hem, zich stipt
te gedragen.
‘Het is toch al vervelend genoeg,’ ging de kolos eenvoudig verder, ‘dat je hier den
eersten tijd apart zit. Je weet, nietwaar? een zesde van je straftijd. Hoe lang het
werkelijk zal duren, hangt van jezelf af, begrijp je wel? Maar we zullen zien, je werk
te geven. Kun je netten knoopen?’
‘Ik knoopte altijd mijn eigen netten,’ zei Paolin.
‘Natuurlijk,’ antwoordde de directeur. ‘Dat zal dus wel in orde komen, hoop ik.
Later praten wij nog wel eens. Goeien avond.’
En verwonderlijk gekalmeerd volgde Paolin den cipier, een gang door, een
grasplein over, en de getraliede poorten van een groot gebouw binnen.
Het kwam over hem als een verbijstering. Een hooge, vervaarlijke holte, schaars
verlicht, met rondom drie verdiepingen van smalle galerijen, waarop honderden
gelijke deuren uitkwamen. En een uitgestorven stilte, als was het de holle romp van
een reusachtige stoomboot in aanbouw, verlaten op de nachtelijke werf. Ver weg,
in een uithoek, zag hij twee wachten bij een groene lamp aan een tafel zitten.
Plotseling hoorde hij ergens in de hoogte een onderdrukte, zielige hoestbui, en even
later, van vlak bij, een domp gekreun als van iemand, die een smart niet meer
uithouden kan.
En de waarheid drong zich in Paolin's brein, dat achter elk dier honderden deuren
een mensch zat gekerkerd. Een benauwenis vloog hem naar de keel, zijn adem
stokte. Met wegende beenen steeg hij, den cipier achter zich aan, de ijzeren trapjes
op, tot voor een deur, die, geluidloos ontsloten, met moeite open werd getrokken
op zijn geluidlooze scharnieren. Dan ontsloot de sleutelbos ook de traliedeur
daarachter.
In de schemerdonkere cel stond Paolin, terwijl de bewaker de deuren weer sloot
met een geluid, alsof iemand iets wegslikte. Slechts een vaag lantarenlicht scheen
tegen de zoldering, door het venster in de hoogte.
Zoo zat Paolin de dagen door in deze cel op het eiland Elba, en hij knoopte netten;
en ze wezen hem, hoe hij manden moest vlechten, en hij vlocht manden. Hij droeg
de bruin en grijs gestreepte gevangeniskleeren, de broek en het buis en de baret,
en als hij het koud had, de gestreepte gevangenisjas daar overheen. Iederen dag
kreeg hij andere bewakers te zien. Er waren er goedige; er waren er gemelijke,
koppen verwrongen van jarenlange chagrijnigheid; er waren er driftige; er was er
één met een zoo harden blik en een zoo harden trek om de vale lippen, dat Paolin,
die niet gauw bang was, iets van een onbestemde vrees voelde, wanneer hij hem
in den rug had. Hóeveel er waren, zou hij na maanden nog niet weten.
De cel, waarin hij zat, was kil als een kelder. De muren waren grijs
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gekalkt; alleen enkele diepgekerfde letters, die de witter niet vol had kunnen smeren,
braken de verlatenheid dier ziellooze vlakken; en deze ondoorleefdheid maakte dit
gepleisterd graf nog eenzamer en beklemmender dan zijn strafcel in Massa.
Van een benauwende doodelijkheid was ook de stilte, die den dag door scheen
te heerschen in het geheimzinnig gebouw. Als door dichte lagen watten heen hoorde
hij soms de stemmen der wachters, beneden in de hal.
's Nachts, plotseling, ging er met de regelmaat van een telegraaftoestel, ergens
een zacht geklop om.... Gevangenen, die met elkaar spraken, begreep hij. In Massa
had hij vaak over die geheime taal vernomen, doch hij had zich nooit verwaardigd,
er verder navraag naar te doen. Nu kwelde hem de onbegrepenheid van al wat daar
dringend gezegd werd, en geantwoord, en nog weer gezegd.... Soms klonken er
kreten, die kort erop versmoorden. Soms was er het onderdrukte, zielige hoesten,
dat dan telkens tergend terugkwam. Een volgenden nacht hoorde hij het niet meer.
Als het kwaad weer was, sarde hem, de uren door, het razen van de zee en het
dompe beuken der golven aan de rotsen; hij gooide zich om en om op zijn brits, hij
kon het bulderen dier stormende vrijheid niet verduren en stopte zijn ooren dicht.
Maar zelfs in zeer stille nachten werd er allengs een fijn gelispel hoorbaar, dat
telkens even uitruischte en weer toezoog.... het water, dat flauwtjes aanspoelde en
weer omlaag werd getrokken over het kiezel. 't Vrat zijn zenuwen kapot. Later wende
hij aan dat alles. Viel hij eindelijk in slaap, dan wekte hem de wacht weer, die
driemaal 's nachts, door het spiegat van de deur, het schrille zoeklicht der lantaarn
de cel rondzond. En 's morgens tegen zevenen verscheen een bewaker, die met
zijn ijzeren staaf langs de venstertralies rakelde, om zich te vergewissen, dat ze
nog vast zaten. Paolin haatte dat overtollig lawaai, waarmee hij gewekt werd; wat
kon hij zonder werktuigen met die zware bouten beginnen?
Maar iets, dat van den eersten dag af hem beurtelings verbaasde en verrukte en
woest maakte, dat was, bij den dageraad en tegen den avond, een druk gefladder
en gewiek van vogels, kleine en grootere, die hij, door de houten bak achter zijn
venster-in-de-hoogte, nooit anders dan bij een glimp te zien kreeg. Doch ook zonder
te zien, onderscheidde hij zwaluwen aan hun gepiep, meeuwen aan hun wijden
flapperslag, andere vogels aan hun geslijp of gesjilp, musschen, een vink; en eens
op een ochtend werd hij wakker als in een hemel door het geroekoe van een
tortelduif. Een oogenblik maar duurde de bekoring. Dan schoot het door hem heen,
dat hij lag op zijn krib in de gevangenis, en een razernij beving hem, die hem de
deken deed afgooien en met al zijn kracht van rukken en trappen opworstelen tegen
de traliedeur; doch die verwrikte niet noch gaf geluid.
En één uur per dag was er het mager feest van het verblijf in de open lucht. Zijn
twee celdeuren werden ontsloten. Geheel alleen liep hij den langen weg,
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die hem gewezen was, langs galerij en trap en hal en gangen, van geposteerde
wacht tot geposteerde wacht. Op het punt, dat de eene bewaker hem uit het oog
zou verliezen, was er een andere bewaker voor hem uit. Nooit zag hij den gevangene,
die hem voorging op dezen eenzamen tocht, noch den gevangene, die hem volgde.
De laatste wachter eindelijk ontsloot hem eene in de rij der vele steenen geulen,
waarin hij zijn uur buiten-zijn zou hebben zoek te brengen. Tusschen muren van
een paar meter hoog lag die geul; zij was er misschien twee breed en vijf of zes
lang. Zien deed Paolin er niets dan een stuk lucht, en op de brug, die de geulenrij
beheerschte, den schildwacht, het geweer in den arm. Eens verschenen er twee
handen, gekrampt om den bovenrand van den scheidsmuur, een kop, twee hongerige
oogen; met een wanhopigen sprong probeerde een andere gevangene te zien, wie
zijn buurman was, maar onmiddellijk, op een toegeschreeuwd verbod, dook die
weer weg. Als het uur om was, volbracht hij zijn zelfden eenzamen tocht, van
geposteerde wacht tot geposteerde wacht, zonder ooit te weten, wie voor hem
uitging naar zijn cel, noch wie hem volgde.
En iederen dag weer aan keerde de hallucinatie dezer slaapwandeling, dit
calvarium der eenzaamheid. Soms ging Paolin achterover op den grond liggen en
verloor zich een wijl in de reep blauwe lucht. Soms werd hem ook dat vanaf de brug
verboden. Soms verdroegen zijn oogen, gewend aan het halflicht van de cel, den
straffen hemelgloed niet. Soms deed een wolk haar intree op dat smalle
schouwtooneel, en dreef over, en gleed heen; en Paolin dacht aan de zee, en aan
de bergen, en aan de bosschen, waarover nu de wolk haar schaduw deed verder
glijden. Het was een kwelling en een vreugde tegelijk. Hij voelde die wolk als een
zeker teeken, dat het vrije leven niet voor altijd verloren was. - Rosa! dacht hij, Rosa!
Zelfs bij de Zondagsmis bleef het verborgen voor Paolin, wie zijn lotgenooten
waren in al de cellen naast of tegenover de zijne. Achter elk gesloten traliehek werd
de zware houten deur karig geopend en met een ijzeren klamp vastgezet. Wie zich
in den uitersten hoek posteerde, kon in de schuinte juist een stuk van het altaar
zien, dat in de hal verrees, op den achtergrond der tweede verdieping. Paolin,
spiedend door zijn reet, volgde met tegenzin het raadsel van den dienst; zijn bange
bijgeloof dorst er zich niet aan onttrekken; doch veel meer dan door wat daar op
het altaar omging, werden zijn oogen geboeid door de paar deuren, openkierend
als de zijne, op de galerij aan den overkant der hal, en achter elke waarvan hij het
geheim wist van een ander menschelijk wezen, staande daar zooals hij stond,
kijkend, luisterend, zooals hij keek en luisterde, - een menschelijk wezen, dat hij
niet kende, nooit kennen zou wellicht. Hij had soms moeite geen schreeuw te geven
van benauwenis en verlangen.
Dan dreven zijn gedachten af naar de kleine gevangenis-kerk op het fort van
Massa. Daar leek het hem een hemel in vergelijk bij deze folterplaats.
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Tegenover deze martelende gemeenschap der voor elkaar onzichtbaren, dáár het
vertrouwelijk samenzitten van wie in eenzelfde ongeluk waren geraakt. En een
glimlach trok zijn sombere trekken over, als hij dacht aan de dikke Alfonsa, die voor
haar ooilammen uit binnenstevende.... En hij zag Rosa.... Rosa, zooals zij daar ging
met haar trotschen gang, zooals zij daar gezeten had met haar zacht gloeiende
blikken in de zijne!
In Rosa bleven hartstochtelijk zijn gedachten verloren, totdat het misbelletje hem
opschrok, en hij wist, dat het wonder zich voltrekken ging. Hij voelde het rillen door
de lucht. En met een verwilderd gebaar, daar in zijn eenzame cel, viel hij op de
knieën en kruiste zich, woest, vele malen achtereen. Maar diep in zijn hart bleef
branden de ééne gedachte: Rosa!
Op het eind van de maand werd andermaal Paolin geroepen in het kale, hooge
vertrek bij den kolos met de troebele oogen. De commandant der bewakers kwam
met hem mee en leidde hem binnen. Doch de directeur scheen hem alleen te willen
en zond den commandant heen.
Zacht begon hij met Paolin te praten, ontwijkend hem aan te zien. - Waarom kijkt
hij, dacht Paolin, aldoor naar mijn handen?
Hij was blij, dat hij geen klachten hoorde, zei de directeur, en dat het werken goed
was gegaan.... Ja, deze week had hij het zonder moeten doen.. maar eerdaags
hoopten ze hem weer aan den slag te zetten....
Paolin knikte. In zijn hart minachtte hij dat werk; maar deze eindelooze dagen
van nietsdoen waren hem nog veel ondragelijker geweest.
En plotseling kwam de kolos over zijn misdrijf te spreken. Paolin verbaasde zich,
gelijk de eerste maal. 't Leek bijna, of de directeur hem gelijk gaf.
‘Ik voel heel goed, wat er allemaal in je om is gegaan bij je thuiskomst van het
front.... 't is een verschrikkelijke ontdekking, als je merkt, dat je vrouw....’
Bruusk brak hij af.
‘Een verschrikkelijke ontdekking....’ herhaalde hij werktuigelijk.
Dan herstelde hij zich.
‘En de geboorte van het kind, natuurlijk, die heeft later háár schuld bewezen.
Maar, Paolin, toen je aankwam.... Dat je ze niet thuis vond, dat ze juist dienzelfden
morgen vertrokken was.... zeker, dat was een leelijk ding.... Maar bewijzen had je
toch niet.... vooral niet tegen dien neef.... Praatjes van anderen, een vermoeden....
daarmee kom je er niet....’
Doch hiervan wou Paolin niet hooren. Barsch wendde hij zijn oogen af, en hij zag
terloops, dat er onder de tafel een jachthond lag te slapen.
‘Welke bewijzen had je.... tegen hèm?’ zette de directeur door.
‘Dat is nog de vraag,’ viel Paolin onlogisch uit; ‘'t zou mij verwonderen, als hij
ertoe in staat was geweest, om een vrouw te verleiden....’
Het roodgevlekte gezicht van den kolos werd rooder en vertrok vreemd,
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of hij ergens een inwendige pijn beluisterde. Dan kwam er toch een glimlach
doorbreken onder de snorreplukken.
‘Nog de vraag? .... Maar dat beweer ik nu juist!’
De jachthond onder de tafel zuchtte in zijn slaap.
Paolin had een masker van niet-willen-begrijpen.
‘Ik zeg: welke bewijzen had je? En jij antwoordt,’ riep de directeur uit, ‘dat het nog
de vraag is, of hij de schuldige wàs! Je hadt dus geen enkel bewijs; en je hebt het
nòg niet!’
‘Hij had me altijd al dwars gezeten.’
‘Maar dat is toch geen reden, om op iemand te schieten! Als je nog zekerheid
hadt gehad,’ kwam hij hartstochtelijk bijna. Plotseling zweeg hij.
‘'t Spreekt, je mag je eigen rechter niet zijn,’ hernam hij zich, ‘maar vóór je
zekerheid hebt, schiet je toch in geen geval....’
Paolin keek hem onderzoekend aan. De kolos keek naar den hond.
‘Ze hadden me allemaal hetzelfde gezegd! 't Was al genoeg, dat hij ervoor
doorging, de minnaar te zijn van m i j n vrouw!’
De troebele oogen van den man in den armstoel gloeiden even aan met een
vreemden vonk.
‘Dat begrijp ik,’ zei hij zacht; ‘dat begrijp ik beter.... Toch, een mensch is maar
niet een voorwerp, dat je opruimt, als het je hindert.... Je hadt een onschuldige
kunnen dooden....’
Paolin antwoordde niet. Hij was verward in indrukken, die hij niet thuis kon brengen.
De man daar tegenover hem was hem een raadsel, en tegelijk voelde hij met
heftigheid zich tot hem aangetrokken.
De hond had den loomen kop geheven, en lag droomerig naar Paolin te kijken.
Verwonderd kwam die tot de ontdekking, dat er geen plaats was voor zijn
gewoonlijken draai, als zou hij alleen gestraft zijn, omdat hij had misgeschoten.
En plotseling viel hem een splinternieuwe gedachte in het brein: - goed maar, dat
Elvira had gedaan, wàt ze gedaan had.... Zonder háár verraad, had hij Rosa nooit
gevonden!
Een lach gleed door zijn oogen.
‘Waarom lach je?’ vroeg de kolos. Onrustig doorvorschte de troebele blik hem,
en Paolin wist niet, of die al dan niet loensde.
Dan hoorden zij beiden de luchte klopjes van een hondestaart op den vloer, een
zacht verlangend jankje, en het schuifelen van het hondelijf den grond langs, naar
Paolin toe. Verrast zag de directeur het aan.
‘Dat doet hij nou nooit.... met vreemden....’ zei hij.
De hond was opgerezen, en aldoor Paolin aankijkend, kwam hij zachtjes
kwispelstaartend naderbij, bleef dan bij zijn beenen nadenkend toeven.
‘Aai hem maar eens,’ zei de kolos.
En Paolin, met een diepe vreugde, voelde aan zijn strijkende hand de
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glanzende vacht van het sterker kwispelstaartend dier; een vreugde was het, of hij
het warme leven zelf beroeren mocht.
‘Is 't een goeie speurder?’ vroeg hij in een plotselinge vertrouwelijkheid.
‘Dat zou wel kunnen,’ antwoordde de ander kortaf. ‘Ik jaag niet.’
En plotseling aan het onderhoud een eind makend:
‘Denk nu maar eens rustig over alles na. Wij zullen het wel ééns worden op den
duur....’
In de dagen na dit gesprek had Paolin een rare ervaring. Voor het eerst begon hij
er aan te twijfelen, of hij werkelijk in zijn recht was geweest met op den schele te
schieten. 't Werd een heel wonderlijk ding in zijn hoofd. Van berouw was geen
sprake. Eigenlijk twijfelde hij geen oogenblik aan de s c h u l d van den schele. Maar
met een heimelijke graagte begon hij zich over te geven aan het denkbeeld, dat hij
toch niet het recht had gehad met op hem te s c h i e t e n . De mogelijke onschuld
immers van zijn slachtoffer, verergerde alleen maar de schuld van zijn vrouw.
Want zeker, Elvira, met haar dubbelzinnig gezicht, had het den rechters niet
tegengesproken, dat de schele haar minnaar was geweest.... maar wat bewees
dat? Wie weet, wat zij achter dat huichelachtig zwijgen verborg.... de schijnheilige....!
Nauwelijks betrok hij deze vrouw in zijn overdenkingen, of meer dan ooit keerde
zijn haat zich naar dien kant.
Op het eind van November ontving hij een brief van haar. Zij schreef, dat zij op
de katoenfabriek van Massa werkte. 't Was erg vermoeiend, en veel verdienen deed
ze niet.... ze kon net rondkomen. Maar Lallo groeide goed! Lallo was zoo'n mooi
jongetje! En ze deed alles met liefde, want Lallo was haar troost! Als ze Lallo niet
had.... Hij was bij haar zuster tijdens de werkuren.... Over 't andere kind sprak ze
niet. En haar moeder was dood, schreef ze.
't Liet Paolin alles steenkoud. Alleen begreep hij nu, waarom hij haar, bij zijn
wegrijden uit Massa, 's morgens vroeg op dat plein had zien staan.... 't kind, waarover
ze nièt schreef, op den arm.... Maar Lallo, natuurlijk, die moest hem vermurwen, die
moest als lokaas dienen! Bah!
En als zoovele malen reeds riep ook nu het verbitterd denken aan die vrouw van
hem een ànder vrouwengelaat in zijn verbeelding op, - een onvervaard gelaat, 't
gelaat van iemand zonder omwegen, van iemand, die niet huilde en jammerde....
- Ja, een brief van Rosa! .... als diè eens komen kon! Of, een brief? een paar
woorden maar; een teeken, dat ze hem niet vergat.... ‘Groeten van Rosa, het is
goed.’ Ráák was dat geweest, kranig! Een meid, die wist, wat ze wou. En die zich
niet aanstelde. De snipper papier, die hij nog altijd op zijn bloote lijf droeg, was een
onleesbaar vodje geworden; de woorden leefden in zijn ziel.
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- Maar hoe lang was het al niet geleden, dat zij die woorden schrijven deed? Zei ze
nóg: ‘het is goed’? Had ze ook ‘het is goed’ gezegd op zijn tweeden vlinder: 26 Mei
1922 aan de gevangenispoort op Elba? Al herhaalde ze hem alleen maar die drie
woorden; enkel, versch, die drie woorden ‘het is goed’! - Maar hoe zou ooit een
schrijven van haar aan hem, of van hem aan haar, de ijzeren contrôle van twee
gevangenissen doorslippen?
Op dat oogenblik - hoe was het mogelijk, dat 't hem niet eer was ingevallen? deed hij een verbijsterende ontdekking. Hij, die Paolin heette en nooit zich
bekommerde om zijn achternaam, waarin hij schrijffouten had kunnen maken, nooit ook was de vraag bij hem opgekomen: hoe heet zij nog meer dan Rosa? Rosa
heette zij, en dat was zoo mooi, zoo afdoende, dat hij verder niet had gedacht.
Verdwaasd sprong hij overeind van het bankje, waar hij dubbelgebogen weer zijn
rijzen te vlechten zat. Rosa....! Rosa....? Hij zou haar niet eens kúnnen schrijven.
En zij, kon zij weten, of te weten komen, hoe hij nog anders heette dan Paolin?
Iedereen daar in Massa kende hem als Paolin, en verder geen nieuws. Maar hoeveel
waren er wel niet in deze gevangenis, wier naam Paolo was, en dus Paolino of
Paolin....?
Hij had het gevoel, of die twee onbekende, blinde achternamen, als nog weer
twee nooit ontsluitbare deuren achter hem dichtvielen. Daareven voelde, zag hij
haar nog leven. Nu leek het, of hij niets meer zag....
Met een hatenden blik monsterde hij zijn vier doode wanden, zijn doode deuren.
Dan: - Sacramento! Nee, ze zouden er hem niet onder krijgen! Eens zou hij
wegkomen uit dit graf! Eens zou hij vrij zijn, 26 Mei 1922, en Rosa zou staan aan
de poort, als hij naar buiten kwam. Zij zou er staan in levenden lijve! En dan.... en
dan....!
Dien middag, opnieuw, kreeg Paolin een bezoek van den gevangeniskapelaan.
Don Ansano was een goedmeenend man, vergrijsd tusschen de stille wanhoop
of het razende verzet, de boosaardigheid of de ontaarding der opgeslotenen. En in
elk van die zielen, als waren zij bloempotjes, en even uniform als de cellen, waarin
zij leefden, had hij geduldig altijd hetzelfde pogen te planten....
De eerste maal, dat hij met Paolin gesproken had, was deze brave hovenier dan
ook niet veel verder gekomen. Want Paolin had een volkomen heidenschen geest,
waarin van jongs af aan was opgehangen, bruin en jammerlijk, het lijk van den
gekruisten Christus, bloedend uit afzichtelijk spalkende wonden. Van dat beeld had
hij een afschuw vol bijgeloovige vrees, gelijk hij vol bang bijgeloof dacht aan de
mirakelen, die de beenderen der Heiligen doen. Dat echter deze gekruiste Christus
tot den moordenaar naast Hem
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gezegd zou hebben: ‘morgen zult gij met Mij in het Paradijs zijn,’ alleen omdat die
in hem geloofde, - Paolin ontving het met achterdocht, en ook met onwil. Moest hij
gelóóven, om in het Paradijs te komen? - en als hij niet geloofde, dan kwam hij in
het eeuwige vuur? Hij voelde met een innerlijke woede, dat hij dan liever nièt
geloofde, als hij durfde. En waarom zou hij niet durven, als hij toch niets geloofde
van de heele boel, en als er dus volgens hem toch niets van waar was? Het leelijke
bleef, dat hij, diep in zijn bewustzijn, niet laten kon te gelooven, omdat dreigend dat
Christuslijk daar altijd in zijn ziel gehangen had vanaf zijn vroegste jeugd. Maar aan
den kapelaan had hij gezegd, dat al die rommel hem niets kon schelen.
Nu, na den brief van dien morgen, welken de directeur hem had laten lezen, dacht
Don Ansano, dat dit hart misschien op een andere wijze te bereiken was.
‘Ik hoor, dat je dezer dagen een brief hebt gekregen....’
‘Ja, van mijn vrouw.’
‘Mag ik hem soms lezen?’
‘U zoudt hem best mogen lezen,’ zei Paolin met een ironischen lach, ‘maar ze
zijn sindsdien den bak komen leegen.’
‘Kon die brief je zóó Weinig schelen?’ vroeg met een droef verwijt in zijn stem de
geestelijke.
‘Ze heeft het er nog al naar gemaakt....’ smaalde Paolin.
‘Je herinnert je het Onze Vader toch wel? “Vergeef ons onze zonden, gelijk wij
vergeven, die tegen ons gezondigd hebben”? Hoe moet God jou je misdaad
vergeven, als....’
‘Ik ben God niet,’ viel Paolin uit; ‘'t schijnt bij Hem al moeilijk genoeg te gaan, dus
stel je voor bij mij!’
De kapelaan had een gebaar van afgrijzen, maar gaf den moed niet op.
‘En je zoontje dan?’
‘Jawel,’ zei Paolin, ‘maar van 't oogenblik, dat ze twee zoontjes heeft, is voor mij
het plezier van 't eerste af.’
‘Dat moet veranderen, Paolin,’ poogde met een diepe stem de geestelijke indruk
te maken. ‘Dáár, - ik heb dien brief gelezen; de directeur liet hem me zien. Je vrouw
wèrkt voor het kind, ze is goed voor hem. Dat moet jullie weer tot elkaar brengen.’
‘Ze loopt met al dat moois veel te veel te koop,’ besliste de ander. ‘Ik moet daar
niet van.’
‘Paolin, Paolin....’ Don Ansano schudde het hoofd. Hij voelde zich meer en meer
terrein verliezen en kwam dwingerig op zijn Onzevadersche vergelijking terug, doch
in aanmerkelijk verzwakten vorm. Paolin verbeeldde zich wellicht, zijn vrouw te
minachten; maar in zijn hart had hij
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haar misschien al veel meer vergeven dan hij zelf wist, zooals ook de Hemelsche
Vader....
En juist begon Paolin te denken, dat die kapelaan hem godsgruwelijk de keel
uithing, als er buiten plots een hel getjuik en getriller was, een gesprenkel van
fonkelende toontjes, ergens vlak bij het venster van zijn cel.
Met open mond zag hij op naar de smalle lichtreep boven den uitzichtwerenden
houten bak. Er was niets te bespeuren.
Ook Don Ansano keek verheugd. ‘Hoor je wel?’ zei hij; ‘klinkt dat niet als een
hoopgevend woord?’
Het vogeltje rolde en kwetterde opnieuw een rinkelenden triller uit.
- ‘Verdraaid,’ dacht Paolin, ‘als dat geen kanarie is.... Hoe komt hier, potverdorie,
een kanarie?’
De geestelijke, van zijn kant, haalde er den Heiligen Franciscus bij, en den
deemoed en de onderwerping, welke iedere zondaar van dien apostel der armoede
leeren moest.... Het vogeltje ergerde hem tegelijkertijd.
Maar Paolin, fel wachtend op een vernieuwing van het wonder daarbuiten,
schokschouderde ongedurig, alsof een lastige vlieg hem maar niet met rust wou
laten.
Dan, eensklaps, was er een fladderende schaduw over den muur, en twee teere
vogelpootjes zaten gehaakt om het hout van den bak; erboven stak nog juist het
gele gorgeltje naar voren, het bekje sperde open.... het gorgeltje trilde met den roller
mee.
Paolin was overeind gesprongen; heel zijn wezen was één heftig kijkend luisteren.
Don Ansano voelde zich gekrenkt.
‘'t Schijnt, dat zoo'n onnoozel diertje meer je belangstelling heeft dan mijn
woorden,’ zei hij droevig geërgerd, en daar Paolin geen acht op hem gaf, werd hij
kwaad.
‘Kun je mij niet aanzien als ik spreek,’ deed hij met een straffe waardigheid; ‘moet
ik je gedrag rapporteeren?’
Paolin, die zinderend van gehinderde opwinding, geen oogenblik de tengere
nageltjes en het doorzichtige, zingende snaveltje uit het oog had verloren, keek
terloops naar den geestelijke om, die daarop boos en verdrietig plotseling de cel
verliet.
En Paolin klom op den rand van zijn brits en klampte zijn beide harige knuisten
rond de onderste tralies, die hij juist bereiken kon, om met zijn begeerigen kop zoo
dicht mogelijk te geraken bij het klein, citroengeel wonder, dat argeloos zong en
zong....
Hij was één opgestrekte natuurkracht, één overgaaf van stoere oervroomheid,
en de rinkelende rollers besprenkelden hem met het lichtende doopsel van het
leven.
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‘Een kanarie!’ dacht hij nog eens, ‘hoe komt hier, potverdorie, een kanarie?’
Wie er in de cel naast hem zat, Paolin wist het niet. Alleen had hij, er langs gaande
om te worden ‘gelucht’, den laatsten tijd een bordje op de deur zien hangen, waarop
‘Bizondere Bewaking’ stond. Soms hoorde hij er een vaag gebrom van de bewakers,
maar van den gevangene zelf had hij het stemgeluid nooit vernomen.
En op een laten avond, dat hij nog wakker lag en dacht aan Rosa, of haar proces
al voorgekomen zou zijn, hoeveel zij gekregen kon hebben, of zij in Massa zou
blijven, dan wel ergens anders heengevoerd worden, - hoorde hij kloppen tegen
den muur naast zijn brits: tok.... tok-tok-tok.... tok-tok....
Paolin luisterde, zijn hart rilde. Vlak aan zijn oor sprak een lotgenoot, en hij
verstond het niet....
Het kloppen hield aan: tok-tok-tok-tok.... tok-tok.... Wat zei het? Dan bleef het op
eenmaal stil.
Hij moet toch weten, dat ik hem hoor, dacht Paolin, en op goed geluk klopte hij
terug.
Maar er kwam niet dadelijk antwoord. Paolin begreep het: een wezen in de cel
naastaan spelde in het nachtzwart letters aaneen, die niets begrijpelijks zeiden.
Dan begon opnieuw het kloppen, sneller, dringender. Paolin wist niet, hoe er op
in te gaan. Een wanhopig machteloos gevoel was dat. Toen het eindelijk weer stil
werd, gaf hij met de vlakke hand een paar klapjes op den muur, alsof hij een kind
had zoet te houden, doch er werd niet meer geantwoord.
Den avond daarop was er nogmaals het kloppen, - heftiger leek het Paolin, driftiger,
verwarder; en nogmaals probeerde hij terug te kloppen, iets althans van zich te
doen hooren; tot een kwaad gebons tegen den muur hem het nuttelooze van zijn
poging deed inzien.
En den volgenden namiddag was er opeens, in diezelfde cel, het onheilspellend
geschreeuw van een moorddadige ruzie.
Een smak, dat de muur dreunde. Een schrille fluit. Een storm van stappen, de
ijzeren trap op en de galerij langs.
Een schorre stem krijschte: ‘Haal de zeelen!’ Dat was de cipier met den harden
blik, herkende Paolin. Een andere stem riep: ‘Haal het dwangbuis.... hij is gek
geworden!’
En weer een woest geschuifel, een bons. ‘Houdt hem vast, den loeder!
Sacramento! Dáár dan!’ En plotseling een smart-kreet als van een getroffen dier.
‘Beest! Beest!’ gilde een stem, die Paolin nooit gehoord had. ‘Beest! Beest!’ al maar
aan.
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En opnieuw, langs trappen en galerij, een geloop en een gestommel: en een nog
wilder gegil van de onbekende stem.
‘Sla hem op zijn schreeuwsmoel,’ krijschte de schorre keel. ‘Stop er zijn waschlap
in!’
En terwijl de onbekende makker zich al bezetener gillend en worstelend verweerde,
stond daar doodsbleek in zijn holle grafkelder, Paolin, trillende op zijn beenen. Dan
maakte hij zich los uit zijn schrik-verstijving; met al de macht van zijn geweldige
vuisten ging hij donderend den muur te lijf, en dreigend brulde hij op zijn beurt:
‘Lafaards! Lafaards! Lafaards!’
Op het wreed tumult was heel de gevangenis ontwaakt. Van overal, van achter
al de doode deuren, uitkomend op den hollen scheepsromp, uit alle dichte diepten
en uit alle dichte hoogten, klonken kreten, vloeken, en een domp lawaai van bonzen
en beuken op onverbreekbare wanden: een blinde muiterij van gedoemden, die
opgesloten waren binnen ijzer en steen en tralies en grendels, een hel van wanhoop
en hartstocht zonder uitkomst....
‘Haal den directeur! haal den directeur!’ brulde Paolin opnieuw, in 't wilde weg.
Maar in de cel naastaan was het gillen verstorven tot een bewusteloos gekreun.
Een verwarring van zwaargaande stappen verwijderde zich langzaam langs de
galerij.
Plotseling ging het spiegat in Paolin's deur open, en een cipierskop, dien hij niet
kende, loerde naar binnen.
‘Jij houdt je bedaard, hè?’ dreigde gedempt zijn stem, ‘we hebben je in de gaten....’
Maar voor het spieluik weer zacht in zijn slot sloeg, hoorde Paolin nog juist een
voorbijkomenden bewaker zeggen tegen een ander: ‘Dit is de derde deze maand.’
Nog wel een uur lang woelde in de gevangenis het opstandig rumoer en hield het
druk geloop der wachters aan.
Toen Paolin den volgenden morgen ‘gelucht’ werd, zag hij de celdeur naast de
zijne aanstaan; de cel was leeg. Het bordje met ‘Bizondere Bewaking’ was
verdwenen. Van niemand zou hij ooit te weten komen, wat er gebeurd was.
Verscheidene avonden later, tegen achten, een geheel ongewoon uur, ging Paolin's
celdeur open. Sinds dien onheilsmiddag verwachtte hij nog altijd de een of andere
inpepering van zijn opstandig gedrag. Doch het was een jonge bewaker met een
bleek, welwillend gezicht, en die heette hem op een bijna vriendschappelijken toon
mee te gaan. ‘Ja, jij schijnt een wit voetje te hebben bij den directeur,’ zei hij.
Zij gingen gezamenlijk de ijzeren trapjes af en de hal door en de getraliede
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poorten uit. Op het grasplein brandde een lantaren. Het motregende. Tot Paolin's
verwondering gingen zij niet het vertrek in, waar hij de vorige malen was
heengebracht. De directeur had hem in zijn eigen huis ontboden, vertelde de wachter,
terwijl zij een lange gang afliepen. Zijn geleider klopte aan een deur.
Geen antwoord.
Nogmaals klopte de wachter, wat harder.
‘Binnen,’ klonk een diep geluid. Een vreemde toon had die stem. Zij betraden een
groote, zeer hooge kamer met twee vensters, waarvan er een wijd open stond op
den vochtigen nacht.
Tusschen een leemen haardje, waarin een houtvuur versmeulde, en een massale,
ronde tafel, zat in een rieten leunstoel de directeur, turende naar een vogelkooi, die
hij op zijn knieën hield. Een twee-liter mandeflesch en een glas halfvol rooden wijn
wachtten op een tafeltje schuin achter hem. Maar in denzelfden rondblik, waarin
zijn geoefende stroopers-oogen alles zagen, had Paolin, behalve een paar
zwaluwnesten buiten de bovenlijst van het open raam, en een kooitje, waarover
een doek gehangen was, een groote houten tortelkooi ontdekt, waar het deurtje
was uitgenomen; het mannetje, één plok veeren, dook in de opening te slapen; het
wijfje broedde. En plotseling begreep Paolin: het was die tortel, die hij gehoord had
's morgens vroeg! En kijk, daar onder dien doek zat zeker de kanarie! Het waren
de vogels van den directeur!
De bewaker kuchte maar eens.
Nu eerst scheen de kolos te bemerken, dat wie geklopt hadden ook waren
binnengekomen, en de donkere, troebele oogen, over hun wallen heen de twee
aanziende, loensden sterker dan anders in zijn rooderen kop. Het gaf Paolin een
smartelijken schrik. Had de directeur hem om?
Doch die hief het hoofd en zei tot den bewaker: ‘Je kunt gaan.’
‘Zoo, Paolin....’ vervolgde hij dan, ‘weet je wat dat is? .... Kijk die stumperd eens
toegetakeld zijn....’
Zijn groote hand tastte beverig in de kooi, nam er een vogel uit, die aan den bodem
ziek in elkaar school, en zette de kooi op den vloer.
‘Zie je wel....’ toonde de kolos zijn open palm, waar dadelijk het beest zich nestelde,
zonder aan ontvluchten te denken; ‘is dat een ziekte? .... ruien kan niet, in dezen
tijd van 't jaar.... Of zijn de andere vogels.... hem te lijf gegaan....?’
Paolin zag, dat het een spreeuw moest zijn; het dunne, blauwige halsje was
heelemaal kaalgeplukt, en ook zijn verdere veeren waren dun en gehavend.
‘Ik begrijp het niet,’ hervatte de man in den stoel, ‘ik begrijp het waarachtig niet....
ik begrijp er geen joot van.... Weet jij er wat op? .... Ik dacht zoo, hij houdt wel van
dieren.... altijd tusschen de uilen en de
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meerkollen gezeten.... in zijn bosschen.... Heb ik geen gelijk? Beroerde
geschiedenis.... Zie je wel, dat ie op me gesteld is?’
Aan den anderen kant, half onder de tafel, zuchtte een hond. Het was de jachthond
van de vorige maal! Hij lag overzij, de vier pooten van zich af. Maar wat zag Paolin?
Tusschen die pooten, lekker tegen zijn onderlijf aan, had zich een groot, wit konijn
genesteld, één oor opgeflapt, één oor neer, zijn neus weggestoken onder het dijbeen
van den hond. Een rond, rood oog keek schuin uit, of het alles zag en niets.
‘Een konijn!’ riep Paolin verbaasd.
‘Ja, die twee....’ zei de kolos, die zijn blik gevolgd had, ‘die twee.... die zijn de
dikste vrinden.... de dikste vrinden.... Vijanden van nature... is 't waar of niet? en
vrinden.... waardoor? Omdat het m i j n hond is, en m i j n konijn? .... Wie weet....
Of is de natuur.... de eigenlijke natuur, zie je.... anders.... anders dan we denken....?’
Hij bleef, de zieke spreeuw in zijn open hand, voor zich uitturen; even tastte, in
een onwillekeurig gebaar de andere hand naar het tafeltje achter hem, doch ging
weer terug en streelde luchtig het gehavende dier. En alsof hij zich verontschuldigde:
‘'k Heb hem in een kooi gezet, omdat hij ziek is....’
‘Nou,’ vroeg hij dan opnieuw, ‘wat denk je? Wat zou jij doen?’
‘Niets,’ zei Paolin; ‘hem apart houden, zooals u al doet.... dan komen z'n veeren
wel weer bij.... misschien verzachten met wat lijnolie.... Van zieke vogels heb ik
geen verstand.... geschoten heb ik er genoeg, spreeuwen en meezen, en ander
goedje, maar gehouden? Ja, eens heb ik een lijster gehad....’
Voorzichtig zette de directeur den spreeuw weer in de open kooi, plaatste die
zorgzaam op het leemen haardje.
‘Een opgesloten lijster?’ vorschte hij vol weerzin.
‘Maar niet met uitgestoken oogen,’ verdedigde Paolin zich heftig.
De kolos lachte vreemd.
‘De mijne zijn allemaal vrij,’ zei hij somber.
Hij stond op, draalde even bij het tafeltje, dronk plotseling het glas leeg.
‘Allemaal vrij! Zie je.... als ik dàt niet had.... al dat vrije vertier.... Kijk, daar zitten
mijn tortels! De zwaluwen zijn weg.... En hiernaast.... moet je zien....’
Bruusk nam hij Paolin mee, een tusschendeur door. De hond, kwispelstaartend,
volgde; 't konijn hupte op een afstand achterna.
Zij kwamen in een soort onafgebouwde schuur, waar nog geen houtwerk in de
raamgaten stak. In het weifelend licht, dat door de opengelaten deur achter hen
aan scheen, zag Paolin aanvankelijk niets dan de nog ruwe rotsvloer en die
raamgaten op den grijzen regen-nacht.
Wáár komen die gaten op uit? vroeg zich plotseling Paolin af. Hij
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dacht aan de mogelijkheid van ontvluchten. Even een woeste, krankzinnige begeerte,
die hem door den kop sloeg.... Maar aanstonds herstelde zich zijn denken. Hij had
de diepe, vreemde stem van den man naast zich gehoord. Misbruik maken van
diens vertrouwen.... nooit! En op datzelfde oogenblik voelde hij: die man drinkt
misschien, omdat hij ongelukkig is, en hij is ongelukkig, hier, met ons allen mee,
omdat hij zoo'n goeie kerel is....
‘Zie je ze daar zitten, met z'n allen?’ had de kolos gevraagd. Hij wees naar de
balken van het dakwerk. En toen zag Paolin ze, de ritsen witte buikjes, dicht naasteen
gedoken, van vogels die sliepen.... Meeuwen! hoeveel meeuwen wel!
‘Er huizen nog allerlei soorten,’ zei trots de directeur, ‘allemaal vrinden van me....
Maar mijn meeuwen....’
‘Genoeg,’ brak hij plotseling af, en haastig deed hij Paolin de kamer weer
binnengaan.
En toen zij daar bijeenstonden, zei hij dof:
‘Nou, je bent bedankt.... Kan ik soms wat voor je doen?’
Paolin, verrast, bleef even zonder antwoord.
‘Een cel, waar wat op de muren staat,’ kwam hij dan snel, ‘dat je wat te kijken
hebt.’
De directeur trok moeilijk het voorhoofd saam, of hij de vraag niet dadelijk begreep.
Dan, beschaamd bijna: ‘Die zijn hier niet.... Wil je misschien eens schrijven aan je
vrouw?’
‘Aan mijn vrouw....’ wierp Paolin minachtend weg. En dadelijk erop: ‘'k Zou wel
een anderen brief willen schrijven, als ik maar wist hoe....’
‘Een anderen brief?’ vroeg de kolos verward.
Paolin keek hem aan met een lach, dien de ander meende te herkennen van een
voorgaanden keer.
‘Een andere vroúw?’ vorschte hij, met in zijn loenschende oogen een
raadselachtige uitdrukking, doch die niet bestraffend was.
Paolin's heele gezicht werd als van een inwendige zon doorschenen, terwijl hij
van ja knikte. Vol zag hij den directeur aan. Hij meende plotseling een licht verschiet
te zien opengaan, een mogelijkheid, die hem tot dusver onmogelijk had
toegeschenen. Doch de directeur wendde het hoofd af.
‘Dat gaat niet,’ mompelde hij, ‘nee.... dat gaat niet.... dat moet je later maar doen....’
‘Trouwens,’ aarzelde hij, en met een vreemden, bijna gretigen aandrang in zijn
onzekere stem: ‘Je vrouw zou graag bij je terug willen komen, als je weer vrij bent?’
Paolin mokte iets van een toestemming. Het was hem, of Rosa, opgedoemd tot
heel dichtbij, opeens weer terugdeinsde in de ondoorkenbare
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verten van den nacht. Het tergende der gevangenschap vloog hem naar de keel,
en dat gevoel van wurgende onmacht, deed met een ruk de wreede gebeurtenis
van voor enkele dagen hem in de herinnering schieten: die schrille vlam, aanstonds
gedoofd in een stilte als van den dood.
‘Verleden week, in de cel naast de mijne....’ viel hij uit.
Doch met een gebaar van vervaard gebieden lei de kolos hem het zwijgen op.
Een hulpelooze schrik was door zijn troebele oogen gevlaagd. Zijn kop werd
donkerrood; zijn trekken verstarden.
‘Er is iets ergs gebeurd....’ zette Paolin nog door.
Maar nogmaals, en gebiedender, onderbrak hem dat vervaard gebaar.
Dan draaide de directeur zich af, ging naar de tafel en bekneep driftig het
belleknopje, dat daar boven hing.
Paolin zag zijn zwaren rug, zijn lobbesachtige beenen, die onzeker waren in hun
bewegen, en hoe hij, zenuwachtig achter zich naar de leuningen tastend, zich neerliet
in zijn stoel.
De wachter kwam binnen.
‘Meneer de directeur....’ groette Paolin stil. Hij was onder den indruk van hij wist
zelf niet welk noodlottig geheim. Voor den cipier uit verliet hij de kamer, en even
nog omkijkend, zag hij, hoe de kolos, als een, die in slaap handelt, de mandeflesch
greep, en hij hoorde het wild en gulzig klokken van den wijn in het glas.

(Wordt vervolgd)
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De nacht
door Jo Smits
IN de nachten wordt alle tijd verloren. Daar is het verleden en daar is de toekomst.
Daar worden diep gelegen eeuwen opgegraven, want er wordt de angst van het
dier in gevoeld dat in een hol wegkruipt; en er wordt gevoeld de vlucht van een vogel
die over zeeën en landen trekt en zich bewust is van een eindelooze ruimte,
doortrokken van zonlicht, en, diep beneden, de aarde als een omsluierd geheim.
In den nacht is er ook het bewustzijn van het weer zinken in kluistering, van kamers
in huizen, donker en vreemd, van machines en voortdurend lawaai, van menschen
met vreemde, droeve oogen die voorbijgaan; drommen menschen, altijd maar weer
meer menschen; sommigen met verwrongen gestalten en het leed en de zonden
van eeuwen op hun gebogen schouders.
Er is in den nacht het praten met Jezus Christus, het vragen of Hij schijn is, of
niet; of Hij de ziel hoort roepen in den nacht, of niet. En of Hij het weet van de eeuwen
van zonde, van het leed in millioenen zielen, van de misdaden bedreven door de
tijden heen. Er is in den nacht het doorleven van al wat de wereld doorleefd heeft
en het bewustzijn van een onbegrijpelijke reis tusschen muren en huizen, en de
belofte dat ergens de ruimte ligt te wachten in liefde en vrede, en de nacht voorbij
zal zijn en het geweldige worstelen met de eeuwen van menschenleven.
Overdag is alles anders. Dan is er de typ-machine, waarop brieven worden getikt,
alles volgens regel. Altijd komen er weer meer brieven; onbegrijpelijk waar ze
vandaan komen; onbegrijpelijk ook al die menschen die brieven moeten ontvangen,
van wie je niets afweet, maar die ergens in de onmetelijke ruimte moeten wonen
en werken en loopen.
Misschien hooren ze bij de drommen menschen die 's nachts met droeve oogen
langs je heen trekken. Misschien hooren ze bij de verwrongen gestalten. Misschien
zijn er ook hoovaardigen bij, die je ook in den nacht ziet, en die tegen je grijnzen
en voor wie je soms angst hebt, omdat je zoo klein bent en zelf zoo verwrongen.
Sommige brieven doen je dit vermoeden.
Je zit in je kantoor. En naast je zitten anderen. Er bewegen zich veel menschen
door de straten, maar 't is alles anders dan wat je 's nachts ondervindt.
Want deze menschen bewegen zich volgens een systeem, volgens tijd. Overal
zijn klokken die den tijd aangeven, en allemaal regelen ze zich naar den tijd.
't Is alles schijn, want de klokken zijn door hen zelf gemaakt. In werkelijkheid is
er geen tijd, en de uren waar iedereen 't over heeft, zijn hersenschimmen.
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En de grenzen die worden getrokken tusschen dorpen en steden en landen, bestaan
alleen in de gedachten der menschen en daarnaar richten ze de dagen in.
's Nachts loopt alles voor je door elkander en je praat met duizenden. En allen
gaan ze aan je voorbij.
Overigens ben je voor je typmachine gezeten een gewoon mensch. Je hebt ouders
en familie, bij wie je iederen dag op een bepaald uur door vele klokken aangegeven,
eet aan een tafel midden in een kamer.
Dat kan soms heel mooi zijn. want het is overdag zoo veilig met al die klokken en
al die zich regelende menschen. Zoo veilig is het....
Zoo aan tafel gezeten, draag je in je het bewustzijn van een vogel die over de wereld
vliegt. Dat maakt je gelukkig en je kijkt door de ruiten naar buiten.
De auto's rijden door de straten, kinderen komen uit school en gaan de ramen
voorbij. Ze zijn soms vijandig tegen elkaar, evenals jijzelf soms in een donker bosch
de schrik en de vijandigheid in je voelt van een dier in het onbekende.
Maar 't is alles anders toch met die kinderen en die menschen in de straten. Want
zij leven in een systeem dat zij beschaving noemen. En daar buiten zou het leven
angst en verwarring beteekenen, zooals het ook voor een enkeling plotseling tot
angst en verwarring wordt.
De beschaving redt hem soms weer door hem in haar systeem te duwen, door
hem werk te geven in fabriek of zaak of kantoor.
Och, al die menschen en kinderen die voorbij de ramen loopen....
Daar gaat een klein meisje, dat ik zelf had kunnen zijn. 't Is mogelijk dat ik vannacht
haar gestalte aanneem, en dat zou niet kwaad zijn, want het is een bleek meisje
met zulke reine oogen, dat ik hier aan tafel tusschen de pratende menschen, vraag
of ik nog even zóó mag wezen, zóó mag loopen in onze beschaving, zóó onbewust
van het gareel waarin we ons bewegen, en met zoo'n dans in mijn voeten en zoo'n
gewijdheid in mijn ziel.
Het meisje is voorbij. Het is gewoon dag, en de menschen die bij mij zijn, zijn
familie van me.
Het meisje is ook familie van me, maar hier weet niemand iets van.
Ik eet mijn brood en verwonder me.
Dan zie ik een man stilstaan voor het raam. Hij kijkt naar mij en hij lacht. Er is
zinnelijkheid in zijn oogen, en daarbij toch iets zoo roerend menschelijks, dat ik naar
hem blijf kijken.
Het meisje en de man, ik ken hen beiden. Hun gezichten heb ik duizenden malen
aanschouwd.
Ik kijk de kamer rond, want de man is voorbij.
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Dan glimlach ik tegen mijn vader en zeg dat ik klaar ben en weer naar mijn kantoor
ga. Ik raak zijn hoofd aan.
Er is vaak iets schoons in, zijn hoofd aan te raken. 't Is of we er elkander beter
door begrijpen en wij elkaar helpen kunnen.
Weer ga ik de straten door.
Boven een gracht vliegen meeuwen. Een meisje aan den kant voert ze.
Ik zie plotseling de zee voor me en sta op het strand.
Er zijn alleen de meeuwen en om mijn voeten heen liggen schelpen.
Ik zou mij graag op het zand in de zon uit willen strekken, maar ik begrijp dat het
niet kan. Want zie, er loopen weer zoo vele menschen om mij heen, en ik ben dicht
bij mijn kantoor. Iemand neemt zijn hoed voor mij af, en ik knik beleefd. Ik ben een
gewoon mensch op weg naar de typ-machine.
Dan zit ik voor het raam. Iemand dicteert mij brieven. Buiten beweegt een boom
zijn takken, en terwijl ik werk kruipt er een vermoeidheid in mij omhoog, waardoor
ik op de klok kijk om te weten of ik ver van het oogenblik af ben dat ik opnieuw door
de straten naar huis kan gaan. Ja, het oogenblik is nog ver, en ik moet er mijn brein
naar regelen. Ik werk dus door en verbaas me over de brieven, en verbaas me over
de stem die doordicteert.
Je kunt soms iets vreemds hooren in een stem die in het gareel is opgenomen.
Je kunt die soms 's nachts ook hooren, als je buiten den tijd bent geplaatst en die
stem je dan aandoet als de stem van een krankzinnige. Nu, overdag, is die stem
zooals ze behoort te zijn, voor de brieven die ik tik op de schrijf-machine.
En de klok en de machine tikken te zamen.
Als de lampen aan zijn, komt er een oude man binnen. Ik moet hem te woord
staan. Wij zien elkaar aan.
Ja, wij zijn vrienden. Dit is niet vreemd. Wij zijn altijd vrienden geweest. Terwijl
wij praten en onze stemmen naar het leven van den dag vormen, bewegen zich
werelden tusschen ons.
Waarom zouden wij het voor elkander verbergen?
Wij zijn veel samen geweest, en wij weten het. Wij hebben beiden gezworven,
en in den nacht hebben wij beiden gesproken met duizenden die ons voorbijgingen.
Wij weten veel, en wij zijn beiden krankzinnigen en propheten. Wij hebben beiden
honderden keeren verraad gepleegd, maar wij zijn altijd weer teruggekeerd tot dat
wat zich nu tusschen ons beweegt.
Een vreugde slaat in mij omhoog. Mijn jonge hand ligt in de zijne.
Voor òns staat de klok stil.
Wij zien in een mateloos verlangen elkaar in de oogen. Het is of hij nu mijn hoofd
tusschen zijn handen neemt en mij op 't voorhoofd kust, zoo innig, zóó rein, alsof
hij iets goddelijks aanraakte.
Het is licht om mij heen. Zijn oogen zien recht in de mijne.
Ik denk aan Jezus Christus. Hij is een droombeeld voor me. Maar ik weet
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iets, zonder hetwelk ik mij Jezus Christus niet meer kan indenken. Het is zonder
vorm, en het is tusschen den ouden man en mijzelf.
Het zou mij niet verwonderen als deze oude man zeer geloovig was en alle nachten
sprak met Jezus Christus. Maar het zou mij ook niet verwonderen als ik zag dat hij
alle godsdiensten in zich had samengevat en de menschheid tot kerk had genomen.
Wij spreken over zaken, want daar komt hij voor op dit kantoor. Zijn stem is rustig,
en als hij weggaat is het mij opnieuw of hij mij op 't voorhoofd kust, met dezelfde
reinheid, dezelfde teederheid.
De deur trekt hij achter zich dicht.
Ik berg mijn papieren op, want het is tijd. Ik maak een afspraak voor den volgenden
avond en zeg dat ik om zeven uur vrij zal zijn.
Als ik weer op straat ben, sta ik op het trottoir even alleen.
Een paard staat te wachten, gespannen voor een wagen. Zijn kop ontroert me.
Ik zie een jonge vrouw zich een weg banen door het verkeer, een kind in haar armen
dragend.
Er is nog dezelfde vreugde in mij van daar straks. Er is hetzelfde matelooze
verlangen naar dat wat van den ouden man in het kantoor mij tegemoet stroomde.
Precies op tijd voor het eten kom ik thuis. De stoelen staan om de tafel. Er staan
bloemen in het midden en mijn moeder zit voor het raam.
Als ik tegenover haar ga zitten, beginnen wij te praten over allerlei dingen. En ik
voel dat ik haar kan troosten vandaag, en dat ik gelukkig ben.
De nacht komt, en je bent weer buiten den tijd geplaatst. Je betast met je handen
de dekens. Je hebt het gordijn wat op zij geschoven, opdat je iets van den
sterrenhemel kunt zien, en morgen vroeg de zon naar binnen zult zien vallen.
Maar waar is de morgen? Eindeloos ver, als een verhaal waarvan je gedroomd
hebt. Je hebt ook gedroomd van een typ-machine ergens, en van brieven, en van
loopen door straten.
En langs je gaan ze weer, bij drommen, de menschen. En je praat en praat. En
't is of je bij allen hoort, want alles wat zij dragen, droeg ik ook eenmaal in mìjn
oogen of zal ik nog eenmaal moeten dragen, want er is geen ontkomen aan, aan
de drommen menschen, aan de gezichten en aan de uitgestrekte handen.
Een diepe weemoed grijpt je aan.
Je wilt rusten, want je bent moe van den tijd waarin ze je geplaatst hebben.
Je bent zoo moe van het loopen in de straten, van den dag en zijn grenzen.
En nu is 't of je mee moet trekken met die drommen menschen. Je ziet hun
gezichten en weet zoo veel. Je bent door en door vermoeid en bent een vreemde
voor jezelf.
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Waar is hulp? Waar is de veiligheid van de tikkende klok, waar zijn de omlijnde
uren? Waar is de zekerheid der menschen van den lichten dag?
Donker zijn de figuren die langs je trekken, en als een klein, donker ding lig je zelf
in je bed, ergens.... God mag weten waar, en in wiens huis, en hoe lang je er blijven
zult.
De kamer verzinkt in het niet.
En radeloos erken je je leugens, en wat je hebt gezien in jezelf en in anderen en
wat je hebt getracht te bedekken.
Dan voel je als een milde troost, hoe een mensch je hoofd tusschen zijn handen
neemt en je kust op 't voorhoofd, alsof je iets heiligs en reins was.
Wanneer is dit eerder gebeurd? Het doet er niet toe, want er is geen tijd en geen
plaats.
Zacht in het donker schrei je omdat dit is gebeurd, omdat het de eenige hulp is
op je onafzienbare reis.
Niets meer heb je dan dit: de wijding van die aanraking.
En zoo lig je dan buiten den tijd, en in de geheele menschheid. Zoo lig je daar in
alle eeuwen die zijn geweest en daarbuiten.
En dan, in alle stilte, is 't of je over de aarde vliegt, en je van krankzinnige tot
propheet bent geworden, en je kunt zien in een oneindige verte, recht doordringend
tot daar waar liefde liefde kust.
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Zieken
door W. Hessels
Het kan op een dag gebeuren
dat wij zeggen: het is genoeg.
Wij sluiten onze boeken.
Het is voor sterven te vroeg,
maar van leven zijn wij verzadigd.
Misschien wordt het juist lente dan
en de lucht is zacht en zalig.
Wij voelen er niets meer van.
Wij liggen vermoeid en droomloos Herfsten zijn heengegaan Hoe is het nu lente geworden?
Wij willen hier niet meer vandaan.
Maar op eenmaal kan het gebeuren,
als we alles hebben weggelegd,
dat 'n ontroering ons doorhuivert,
tevoren niet aangezegd,
en een vrede voelen wij dalen,
een rust almachtig en groot
en het doorflitst ons helder:
dit is de dood....
Dan zien wij de zalige lente,
wel droef, maar toch verblijd:
wij durven weder leven
nu wij zijn ingewijd....
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Kroniek
Boekbespreking
Dr. C. Serrurier, Descartes, Leer en Leven, met portret, 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1930.
Er is toch werkelijk geen reden tegenwoordig - en hoe dikwijls wordt het nog gedaan!
- te sputteren tegen de toeneming van het vrouwelijk element in de nederlandsche
litteratuurbeoefening. Wat vrouwen in onze letteren gedurende de laatste decenniën
hebben ondernomen en tot stand gebracht, het is ontzagwekkend, en het lijkt me
dan ook geenszins ongeoorloofd te onderstellen dat achter het mannelijk gesputter
en gespot eenige schaamte zich verbergt. Waren het tot voor kort nog alleen de
lyrische en epische talenten onder de vrouwen, die ons mannen vaak de loef
afstaken, nu onlangs heeft een vrouw - mevrouw Roland Holst-van der Schalk - ons
het eerste mooie, samenvattende boek over Tolstoi geschonken, en zie, een paar
maanden later komt mejuffrouw Cornelia Serrurier en legt deze voortreflijke studie
over Descartes op onze tafels. Inderdaad, Nederland zou zonder deze fijngevoelige
en klaar denkende, hoog geestelijk levende en hard werkende vrouwen wel heel
wat armer zijn!
D e s c a r t e s , l e e r e n l e v e n , heeft mejuffrouw Serrurier op haar titelblad
gezet. Zij had ook kunnen schrijven: Descartes, de mensch en de wijsgeer. Want
het is wel in de eerste plaats een mensch, een sterk levend mensch, dien wij uit
deze bladzijden leeren kennen. Een mensch van genie, en met nog andere machtige
kwaliteiten, een mensch ook met zijn onvolmaaktheden, zijn kleine kanten - maar
een mensch in de eerste plaats, die zich een doel gesteld en daar hartstochtelijk
voor geleefd heeft. Mejuffrouw Serrurier - gelijk mevrouw Roland Holst in haar
Tolstoi-studie - is niet bang dat haar vereerde held zal lijden onder het licht dat ook
op zijn gebreken valt. Zij ontzag zich zelfs niet een brief van Descartes als ‘een
beetje kwasterig’ te definieeren. En aldus te werk gaande, zoo intiem-critisch en
zoo rondborstig schrijvende over een groote als Descartes, bewijst zij met grooten
omgegaan te hebben, en dat ook te kúnnen, dat waard te zijn, bewijst zij zelf een
ruim en hoog intelligent, een zeer geestig, maar ook een warm en doordringend
gevoelsmensch te zijn. Men hoort een stem in dit boek, het levendig en bekorend
geluid van iemand die kan liefhebben, maar niet vleien.
Zoo ‘helder en bepaald’ als Descartes zelf het zeker gewild en gewaardeerd zou
hebben zet Dr. Serrurier zijn beroemde ‘methode’ en zijn overige denkbeelden
uiteen, beschrijft zij ook zijn leven, telkens met een typeerende anecdote, met een
fijn, langs-de-neus-weg gezegde geestigheid, een plagend of ironisch woordje, haar
uiteenzetting of verhaal verlevendigend. Het is
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een lust op deze wijze kennis te maken met een machtig denker en hervormer, die
tevens zulk een boeiend-menschelijk mensch blijkt geweest te zijn.
H.R.

Albert Helman, Serenitas, Utrecht, De Gemeenschap, 1930.
Een kort levensverhaal, uitnemend geschreven, maar waarvan de bedoeling: ons
te ontroeren door de sereniteit van een uitverkoren menschenziel, mij niet bereikt
voorkomt. Te strijdloos verkregen, te zeer van zelf sprekend, is de ‘serenitas’ van
dezen armen Dorus, die nooit eigenlijk man is geweest, en dit zelf niet eens schijnt
te weten - wonderbaarlijk ontsnapt aan de toch over het algemeen in zulke zaken
onomwonden verhelderende gesprekken met de tijdgenooten zijner jeugd! Ik geloof
ook dat, als Albert Helman meent, in de sexeloosheid van zijn Dorus den sleutel
voor zijn echt-christelijke deugden, zijn menschen- en vooral zijn kinderliefde te
mogen zien, hij zich vergist. Ik weet het gelukkig niet door persoonlijken omgang,
maar men heeft mij wel verteld dat eunuchen dikwijls zeer onbetrouwbare, ja valsche
en wreede menschen kunnen zijn. Daarentegen is het mij vergund geweest, en dat
in de meest uiteenliggende sferen onzer samenleving menschen te ontmoeten, wier
diepe goedheid en overgegeven menschenmin niet voor die van Dorus onderdeden
- en die toch zonder eenigen twijfel normaal ontwikkelde mannen en vrouwen waren!
't Is waar dat zij meerendeels niet zoo vlak, bedaard en moedeloos sereen, zoo
begeerte- en hartstochtloos door het leven gingen als Helman's held.
Albert Helman intusschen, die zich meer en meer ontwikkelt tot een onzer beste
prozaïsten, heeft mij ook thans weer doen genieten van die zeldzame kunst:
eenvoudig en opgewekt vertellen. Voor het overige heb ik ditmaal het meest gehad
aan zijn vrouwelijke bijpersonen, hoe schetsmatig die hier ook gegeven mogen zijn.
Marietje Koek, Annie en haar moeder, ik heb ze vóór mij gezien, méér dan den,
soi-disant, kunstschilder Winters en diens vrouw.
Maar Dorus zelf? De lezer schokt de schouders, zij het met medelijden; uit deze
figuur zijn geen gevolgtrekkingen te maken over het leven. En dat is het toch altijd
in laatste instantie wat men verwacht van een litterair kunstwerk: iets van belang
over het leven. Het hoeft geen wijsheid, het hoeft desnoods geen inzicht te zijn, als
het dan ten minste maar een ontroerd beleven, een besef van diepten of hoogten
is, die voor ons allen openstaan, maar waartoe de dagelijksche ervaring ons niet
genoegzaam pleegt te leiden.
H.R.

Alie van Wijhe-Smeding, De domineesvrouw van Blankenheim,
Rotterdam, N.V. Nijgh en van Ditmar's Uitgeversmij, 1930.
Alie Smeding blijft in onze Nederlandsche litteratuur een phenomeen. Wij hebben
schrijfsters van uitnemende cultuur en groot zelfbedwang, maar
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weinigen hebben, als Alie Smeding, zulk een oerdrift, zulk een opbruisend leven,
dat, waar het zich in gelukkige vormen stort, leven wordt van een bijna visionnaire
kracht. Ik kan mij voorstellen dat haar uitbundigheid sommigen terugschrikt, want
wij staan in haar werk inderdaad telkens voor een te véél, maar overal waar haar
werk ons treft en ontroert, is het toch dezelfde oer-kracht die in haar overmaat het
te veel veroorzaakt. Men ervaart, dat intellectueele overwegingen in Alie Smeding's
werk geen plaats vinden, of althans in zoo geringe mate, dat de primitieve, loutere
aanschouwing van het eigen-ik en de wereld er niet door wordt geschaad.
In den modernen tijd beschouw ik iemand met het talent van Alie Smeding als
een phenomeen; zij eigent zich alle vrijheid toe van de moderne vrouw die alles
zeggen mag en kan, maar zij is niet geïnfecteerd door leuzen, door over-cultureele
tendenzen. Alie Smeding kent alleen zich zelf en haar drang om te getuigen.
Haar geheele werk kan men karakteriseeren als donkerte die naar het licht toe
wil. In haar vroegere boeken, als ‘Het wazige Land’ en ‘Achter het Anker’, zag men
deze vrouwenziel opgesloten in een kerker van eenzaamheid. Zuchten, klachten
rezen op als van een dier in doodsnood, doch haar eenzaamheidswee was niet
verfijnd of verworden, maar brandend, bitter en tegelijk vol deemoed. Een verlangen
naar het begrip der menschen, een vaag voorgevoel van volmaakte liefde, een
schrijnende teederheid voor het leed der armen en tegelijk altijd dat eigen gemartelde
hart als centrum van de wereld, waar men niet vrij van komt!
In deze boeken van Alie Smeding sprak zij zich tamelijk beknopt uit, zij bezat toen
nog niet dien drang tot overdadigheid, zij was toen als schrijfster meer beheerscht.
Later is zij groote, dikke boeken gaan schrijven en die werden wel eens wat eentonig
door een te veel. ‘Tyne van Hilletje’ was zoo een dikke roman, waarin iets grootsch
leefde naast - ik zou bijna zeggen iets psychopathisch. Het zoeken van Hilletje naar
de zuivere ervaring van God, en haar kwellende kinderliefde voor haar zieke moeder,
hadden iets dat niet alleen geëxalteerd was hier en daar, maar zelfs bijna abnormaal.
Wij zagen Hilletje onder een ontzaggelijke dreiging van het heelal, waarin zij
hulpeloos en nietig was, wij volgden in een beklemming haar broeiende,
ronddwalende gedachten en.... wij vergaten haar nooit, maar maakten ons om de
schrijfster toch eenigszins ongerust. Waren hier geen grenzen overschreden? Stond
de schrijfster ook maar eenigszins objectief tegenover de hoofdpersoon? Was hier
niet een oude, calvinistische kern die aan harde vormen vasthield, en niet in bloei
kon geraken? Was hier niet een doodelijk raakpunt van hevige verlangens en oude
vormen waar men niet van los komt omdat ze ons van de jeugd af hebben vergezeld?
Hoe het zij - Alie Smeding is onder die looden, grijzen stolp vol dreiging
uitgekomen, zij heeft werkelijk het licht ontvangen waarnaar zij zoovele
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jaren gesmacht heeft, en het is, als men haar aard en aanleg in aanmerking neemt,
niet te verwonderen, dat haar bevrijding zich op een eenigszins extatische wijze uit.
Is het echter reden om hier dadelijk van rhetoriek te spreken? Wanneer ik deze
vraag stel, bedoel ik niet te zeggen dat in dit werk géén rhetorisch element aanwezig
is. Maar rhetoriek ontstaat soms dáár waar de auteur het zich gemakkelijk maakt
bij de uitbeelding van iets dat toch diep doorleefd is.
Alie Smeding, die het zich als mensch niet gemakkelijk maakt, neemt het als
schrijfster wel eens iets te licht. Zij zegt dan te vlug en te dikwijls ‘God’ of ‘Heere-God’,
terwijl hier een oneindig veld voor schakeeringen, en een mogelijkheid tot dieper
ingaan en beleven van geestelijke machten aanwezig is. In dezen zin is Alie Smeding
ouderwetsch, zij beleeft het goddelijke bijna als een middeleeuwer, hoewel minder
van zelf sprekend. Maar in dit boek is, voor wie luisteren wil, éérlijk luisteren, iemand
aan het woord die een zielestrijd doorstreden heeft, hevig en moedig doorstreden.
En deze strijd tusschen liefde en wanhoop - heldere, overgegeven liefde en donkere
wanhoop - is mijns inziens voortreffelijk weergegeven. Diep heeft deze schrijfster
in zich zelf geleefd en haar gevaren gezien en onderkend. Zij heeft den held van
haar werk, den modernen dominee (den weduwnaar die het eenzame jonge meisje
trouwt) wel is waar wat al te zeer geïdealiseerd, zij heeft de boerenmenschen uit
de gemeente niet zoo sterk gekarakteriseerd als wij van haar gewend waren, maar
zij heeft er iets voor in de plaats gegeven. De heldin is zoozeer in haar droom van
liefde verzonken, dat zij de dorpsmenschen maar nauwelijks als werkelijkheid ziet,
het zijn hoogstens figuren die in haar strijd symbolisch meêwerken.
Het is wel duidelijk dat Alie Smeding niet gemakkelijk objectief is, maar zij bezit
d i e oer-drift welke ik in den aanvang noemde - om tot de láátste droppel de beker
der bitterheid en tot de laatste teug de zaligheid der liefde te drinken. Dit maakt haar
werk belangrijk. Als zij haar zin voor de werkelijkheid had kunnen vasthouden, het
geheele werk door, en tegelijk ons deze diep-doorleefden droom van ziel en geest
had overgereikt, dan zou haar werk iets heel bijzonders geworden zijn. Toch zijn in
dit boek, waarvan de onderneming zoo uiterst hachelijk is, omdat er eigenlijk nog
geen vorm voor is, d i e kiemen aanwezig welke voor het boek der toekomst, - waarin
een diepere realiteit zal leven - van de grootste waarde zullen blijken te zijn.
JO DE WIT

Menno ter Braak, Het Carnaval der Burgers, Arnhem Van Loghum
Slaterus' Uitgeversmij., 1930.
Hoog en lenig fonkelt het intellect, waarmede dit boek geschreven is. De schrijver
bevindt zich nog ten volle in het doolhof van het relativisme - wat zijn essays niet
gemakkelijker leesbaar heeft gemaakt! -
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en vermeit zich in het verkennen van allerhande doodloopende wegen.
Voor den argeloozen lezer, die gewend is aan een klaren, vlotten betoogtrant en
die geen oor heeft voor den geestelijken nood, waaruit een werk als het onderhavige
geboren werd, een nood, die zich met weerlooze onmiddellijkheid spiegelt in den
toegesloten, opgezweepten stijl, voor dien moet dit boek wel een onduldbare
beproeving zijn.
Men moet zelf iets ervaren hebben van de kracht en de fascinatie van het
relativisme, dat de betrekkelijkheid van alles (ook van deze al-betrekkelijkheid!)
leert, om in staat te zijn Menno ter Braak's ‘gelijkenis in gelijkenissen’, zooals de
ondertitel luidt, naar waarde te kunnen schatten.
Wanneer wij niet vooropzetten, en voortdurend in het oog hielden bij onze lectuur,
den geestelijken nood, waardoor de n o o d -zakelijkheid ontstond dit boek te schrijven,
zouden wij gemakkelijk ons laten verleiden erover een negatief oordeel te vellen.
Maar achter het scholastiek spel met woorden, dat nu en dan tot in het
onverantwoordelijke wordt doorgevoerd, bevindt zich een schuwe, verloochende,
vertrapte kern van oorspronkelijke en onbevangen geestdrift, die ons niet toelaat te
komen tot een dergelijke in het wezen der zaak schijnheilige veroordeeling.
Ter Braak slaat de menschelijke levenswerkelijkheid in twee stukken, in dichters
en burgers. Waarom? Omdat in hemzelf dichter en burger een verwoeden tweestrijd
voeren om de hegemonie. Dit individueele uitgangspunt zijner theorie is
onmiskenbaar voor wie het inleidend hoofdstuk aandachtig leest. Het maakt de
kracht uit van zijn boek, maar ook zijn zwakte. Want het zegt oneindig meer dan
het verantwoorden kan, zelfs niettegenstaande zijn dikwijls uiterst subtiele
relativistische dialectiek.
Wij weten natuurlijk zeer goed, dat er geen theorie bestaan kan, die niet op de
een of andere wijze tezamen hangt met, gedragen wordt door de persoonlijkheid,
die haar ontwierp; dat, met andere woorden, de objectiviteit van alle theorie slechts
een betrekkelijke is; doch wanneer, gelijk hier ongetwijfeld het geval is, de grondslag
van deze theorie niet anders dan een individueel-persoonlijke ervaring vermag te
zijn, moeten wij de uiterste voorzichtigheid betrachten met de omzetting van ‘onze’
levenservaring tot een algemeen wereldbeeld.
Wij zijn er van overtuigd, dat de verstrekkende wijze, waarop ter Braak hier eigen
levenservaringen in de schepping van een wereldbeschouwing heeft geprojecteerd,
op gevaar van het ‘burgerlijke’ van dit standpunt af, niet geheel zal kunnen worden
aanvaard.
Typologisch noch ideologisch is de menschheid op te deelen in dichters en burgers
zonder de begrippelijke realiteit der woorden geweld aan te doen. De
vereenvoudiging, die de schrijver in ons wereld-beeld door deze tweedeeling poogt
aan te brengen, wreekt zich doordat zij het van haar organisch verband met de
werkelijkheid berooft. Aan de realiteit der liefde, der
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schoonheid, der religie, aan de tragiek der werkelijkheid gaat deze carnavals-moralist,
naar de auteur zich, in stijl, bij voorkeur noemt, ganschelijk voorbij. Niet zonder
verbittering overigens en ten deele ook niet zonder een tamelijk landerig gevoel van
heimwee, dat sadistische neigingen verraadt.
Doch achter deze krampachtige, gewrongen geesteshouding staat in volstrekte
eerlijkheid de nood van een geslacht, dat geen onmiddellijken weg meer tot het
leven vond, dat zich losgemaakt gevoelde van het verleden en onverbonden met
de toekomst en dat nu achter dit masker van kille en ijzeren hoovaardij zijn
levensangst te verbergen tracht.
Tot een soort dwingelandij van het intellect werd hier deze geestes-nood
‘gesublimeerd’, een tyrannie, die wij onvoorwaardelijk moeten afwijzen, zoolang wij
nog de blanke mazen weten, waardoor wij uit het net van het relativisme kunnen
ontsnappen; zoolang wij namelijk nog scherp en met volkomen zekerheid beseffen,
dat het gansche begrip der betrekkelijkheid qualitate qua thuis behoort in het rijk
van het denken en dat ons leven nog uit andere gebieden bestaat dan uit dit alleen.
Op deze overweging springt de metalen geslotenheid van dit boek in duizend
scherven uiteen.
ROEL HOUWINK

Dr. K.F. Proost, Der Eeuwen Vroomheid, Assen, Van Gorcum & Comp.
Geen jaartal.
Dit boekje wil zijn een ‘inleiding tot de gewijde literatuur.’ Wij vreezen echter, dat
het is: een door en door overbodig geschrift, bestemd voor een tijd, die met al zijn
religieuze halfslachtigheid en teedere oppervlakkigheid op zijn minst vijftien jaar
achter ons ligt.
Van de Bhagawad-Gita heet het: ‘de (onbekende) schrijver is een dichter met een
verheven geest’; de Jobeïde wordt genoemd ‘de aangrijpende theodicee der oudheid’;
de Psalmen worden gekarakterizeerd als ‘een liederen-schat van ongemeenen
rijkdom’; Christus als ‘verheven gestalte’ en de Evangeliën als ‘een blijvende schat,
waartoe de menschheid zich altijd wederkeeren zal’. Van Epictetus' Handboekje
wordt gezegd: ‘een verheven, doordachte levenshouding treedt ons uit het werkje
tegen’; Augustinus' Belijdenissen zijn ‘een onsterfelijk getuigenis van deze’ - n.l. de
anti-these van zonde en genade - ‘diep-menschelijke ervaring’. Over Navolging van
Christus staat te lezen: ‘In schoone, rhythmische zinnen, soms rijmend, heeft Thomas
dit fijne boekje geschreven’. Zoo zouden wij door kunnen gaan.
Wij vragen ons af wat voor zin hebben dergelijke ‘karakteristieken’, waartoe al
deze versleten, beduimelde reclame-woorden? Wat kan ons in vredesnaam al die
fijnheid, verhevenheid en onsterfelijkheid schelen, wanneer wij ons in deze boeken
verdiepen willen? Laten wij ze lezen en herlezen en tot anderen brengen, maar
zwijgend of met een enkel, zelf ervaren ‘levend’, woord, dat is eerbiediger en ter
zake dienender.
ROEL HOUWINK
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Joost de Momper, eenige voorloopers en tijdgenooten, in den
kunsthandel P. de Boer te Amsterdam
Joost de Momper werd een goede twintig jaar geleden ‘ontdekt’. Adolf Goldschmidt,
destijds professor te Halle, was toen de eerste die doeken van dezen stamvader
der Zuid-Nederlandsche landschap-schilderkunst, naar men de Momper met recht
kan noemen, verzamelde en sindsdien groeide de belangstelling voor dit werk
voortdurend. Afgescheiden van altijd min of meer ‘toevallige’ commercieele oorzaken
en overwegingen, die bij zulk een ontdekking of herontdekking een zekere rol spelen,
kan men in het geval de Momper stellig ook diepere gronden aangeven, die het op
den voorgrond komen van zijn werk psychologisch verklaren. Zoo valt, naar b.v.
K.Z. von Manteufel opmerkte, zijn ontdekking in een tijd, waarin men verkeerde in
de laatste fase der moderne impressionistische kunst en de voorboden van het
expressionisme zich aankondigden, en veel in de Momper's werk heeft ongetwijfeld
‘Anklang’ met deze beweging des geestes. Doór het zuiver, ‘lekker’ picturale van
zijn romantische berglandschappen heén, komt bij hem allengs een meer bewuste
wil tot uiting het karakter, het wezen, den ‘b o u w ’ van den berg, de grot en het
vergezicht meer d i r e c t , meer expressionistisch zou men kunnen zeggen, te
beelden; ziet men bij hem, zooals men dat ook ziet bij de modernen die van het imnaar het expressionisme evolueerenden, een verschuiving van de aandacht, die
van de vreugde in de vormen en kleuren door het zintuigelijke in eerste instantie
bereidt, gaat naar de dieper gelegen, meer geconcentreerde krachten en groeilijnen,
die voor den beschouwenden geest onder de zintuigelijke realiteit stuwen en richten
-, krachten en lijnen die het expressionisme dan tracht te vermeesteren en te
suggereeren met de sterk-werkende middelen die het ten dienste staan.
En zoo zou men ook - wilde men deze psychologische verklaring voor de
hedendaagsche, groeiende belangstelling voor de Momper verder doortrekken - op
het voetspoor van von Manteufel, in de Momper's latere werk een beweging kunnen
opsporen die analogieën biedt met den overgang van het expressionisme naar het
neo-classicisme, het magisch realisme -, het ‘Nach-expressionismus’ of hoe men
ons huidige, jongste ‘isme’ ook betitelen wil.
Het zou, zulk een pogen, wel ietwat ver gezocht zijn en ongetwijfeld zeer
gewrongen worden, ging men de analogie té gedétailleerd uitwerken. Men kan
echter, zonder een dergelijke poging te ondernemen, wel dit zeggen, dat het is alsof
het verlangen, dat de Momper in zijn jeugd en jaren van opgang dreef tot het in de
breedte of naar de diepte zwerven van den geest, in zijn latere jaren een vast tehuis
vond in den vaderlandschen winter, die hij dan beelden gaat met sterker en meer
soberen eenvoud en concentratie dan in
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zijn meer luidruchtige ‘im- en expressionistische’ periode aan den dag treedt. Joost
de Momper is nog altijd, - hoevele juister onderscheidingen en toeschrijvingen de
kunsthistorici dan ook de allerlaatste jaren in dezen opstelden -, een soort
verzamelnaam voor een bepaalde categorie oude kunst uit het einde der 16e en
het begin der 17e eeuw; een periode waarin men, ook in de kunst, definitief de
grens, die middeleeuwen van ‘nieuwen tijd’ afperkt, overschrijdt.
Onder invloed van Italië, dat in dezen voórging, begon het landschap zich in
Duitschland (Altdorfer, Hirschvogel, Tobias Skinner, om er enkelen te noemen) te
‘emancipeeren’, begon men het te bevrijden van de rol die men het aanvankelijk
als décors voor bijbelsche voorstellingen liet spelen, en werd het allengs de drager
van een pantheïstisch religieus gevoel. Eenzelfde beweging des geestes en der
kunst valt in dien tijd ook in de Nederlanden waar te nemen.
Hoewel de Momper mede aan die algemeene beweging deel heeft, - alhoewel
ook hij zeer zeker in Italië, waarheen hij reisde, invloeden onderging die deze
beweging stuwden -, hoewel b.v. ook hij, gelijk zoovele die in deze beweging van
zijn tijd stonden, het behoorlijk wegschuiven en uiteenhouden der verschillende
plans behandelt als geliefd probleem, dat niet te ingewikkeld kan zijn, (ook bij hem
vindt men o.a. het eenvoudige coloristische ‘perspectief-recept’: ‘voórgrond bruin,
achtergrond blauw!’ veelvuldig toegepast) -, hoewel, tenslotte, waarschijnlijk nog
veel dat ‘de Momper’ h e e t geen de Momper i s -, er blijft op een zoo rijke
tentoonstelling als de firma de Boer van dit werk arrangeerde, nog meer dan genoeg
aanleiding om van e e n afgesloten persoonlijkheid, e e n zeer bijzonder, alleenstaand
talent te gewagen, dat rijk en groot genoeg was om al degenen, die thans zoo ijverig
speuren naar definitieve invloeden, waaruit zijn stijl te verklaren zou vallen, naar
directe leermeesters, enz., lichtelijk-wanhopig te maken!
Terecht schrijft de heer de Boer in de inleiding tot zijn tentoonstellingscatalogus:
‘Op deze tentoonstelling is voldoende materiaal verzameld om te doen zien, dat,
hoe belangrijk en interessant zijn voorgangers en tijdgenooten ook mogen zijn, de
Momper van hen niet veel geleerd kan hebben. Tenminste zijn zeer persoonlijke
stijl wordt nergens te voren ook maar aangeduid.’ En ook ‘naar voren’ gezien staat
de Momper vrijwel geïsoleerd: directe navolgers heeft hij niet, een school vormde
hij evenmin. Toch meenen velen zijn invloed op Hercules Seghers (die echter zéker
ook door vorengenoemde Duitschers beïnvloed werd!) te kunnen naspeuren en
zoo, indirect, ook op Rembrandt.
Men kan de reeds gereleveerde winterlandschappen uit de Momper's lateren tijd
van heel deze expositie de schoonste werken achten -, men kan, omdat men door
deze doeken het eérst en het diepst geraakt wordt, de neiging
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hebben al het andere als opgang en voorbereiding daartoe te zien -, en tòch het
vermogen behouden ook dat ‘andere’, in de aparte stukken, om zichzelfs wil te
waardeeren. Trouwens in het vroegere werk is n a t u u r l i j k (want bij een sterke
persoonlijkheid, een groot kunstenaar, spiegelt immers i e d e r werk zich in àl de
overigen en zoo oók de l a t e r e werken in de daaraan v o o r a f g a a n d e !) ook
reeds als kern aanwezig wat later zoo schoon openbaar wordt: een groot en tegelijk
verteederd aanvoelen van het landschap - en een diep vermogen tot het beleven
en weergeven van een natuur-atmosfeer.
Wèl blijft de Momper tot het einde toe - maar allengs kariger! - zijn landschappen,
naar de oude gewoonte, die ook in zijn overgangstijd nog niet werd losgelaten,
stoffeeren met ‘tooneel-figuurtjes en typetjes’, zooals: ‘de’ ruiter - ‘de’ beladen ezel
- ‘de’ zakken-torsende land-man-met-tak-als-wandelstaf -, verschijnen zelfs, zoo nu
en dan, heele kerkelijke processies of klassiek-bijbelsche scènetjes, als ‘Maria met
kind op den ezel’ plotseling op den weg -, maar dit alles is zoó kennelijk bijkomstig
dat 't er, eerlijk gezegd, niet veel toe doet of deze stoffage op sommige doeken
misschien ook door anderen (naar enkele kunsthistorici meenen) is aangebracht.
Voór en ná alles gaat hier een kunstenaar af op het landschap en niets dan het
landschap!
Hoofdzakelijk ‘romantisch’ landschap daár, waar in de verbeelding de dramatisch
bewogen en open verschieten van bergen en heuvelen af gezocht worden, of getast
wordt naar het besloten geheimenis van grotten en weelderige vegetaties -; het
voltooide vaderlandsche, intieme landschap daár, waar de winter hem als gerijpt
mensch, in den winter van zijn leven, ‘thuis’ bracht....
In dit laatste werk dan werd een schoone synthese bereikt van wat daarvoor meer
uitéénlag: een kloek en energiek schildershandschrift (van een impressionistische
penseel-toets zou men kunnen spreken!) -, een sterke compositie-greep (van een
expressionistische ‘bouw’ te gewagen is misschien.... gewaagd maar wijst tóch in
de juiste richting!) -, een kleur en atmosfeer-gevoel zooals het óok wederom schoon
gesproken heeft in de moderne Haagsche School; - een open zin -, een serene
wijsheid, als men wil, die het beste deel is van wat heden ten dage in de werken
van neo-classici, magische realisten of hoe zij anders heeten mogen, aan den dag
treedt.
Ook onder de werken van ‘voorloopers en tijdgenooten’ - waarop ik hier niet nader
in zal gaan - trof men menig belangrijk werk aan (laat mij alleen de namen Abel
Grimmer en Pieter Breughel de Jonge noemen), die den beschouwer winst aan
kennis van een tijdvak en winst aan verheuging in de schoonheid konden brengen.
A.E. VAN DEN TOL
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Matthieu Wiegman in het stedelijk museum te Amsterdam
Matthieu Wiegman werkt hard, maar misschien werkt hij tevens te gemakkelijk.
Althans wekt zijn arbeid meermalen dien indruk. Ik zeg dit niet van de groote
archaïsche, uit de verte aan Derain verwante en stellig belangrijke religieuse
voorstellingen; evenmin van een aantal der meer doorklonken portretten, stillevens
en landschappen uit dit, naar den inhoud zoo gelijksoortig en naar het onderwerp
zoo verscheiden oeuvre. Maar ik meen het zeker, met klem zelfs te mogen zeggen
van veel van Wiegman's vlottere stukken, waarin men wel een breede en fiksche
voordracht en een zeer gloedrijk coloriet waardeert, maar die toch al te ongaaf, te
snel losgelaten zijn om blijvend te bevredigen. En ik zeg het daarom met eenigen
nadruk, daar het misschien sterker geldt van zijn latere dan van zijn vroegere
uitingen.
Matthieu Wiegman is duidelijk een persoonlijkheid; men volgt zonder moeite de
groote lijn, die door al zijn werken loopt, van zijn eerste, romantische Schoorlsche
en Bergensche landschappen af tot aan zijn laatste, meer concreet-zwierige,
Zuid-Fransche toe. Al het werk, dat hij de laatste twintig jaar ongeveer maakte, staat
eenerzijds - meer formeel gesproken - in het teeken van Cézanne's verdiept
constructieve natuuraanschouwing, anderzijds en meer geestelijk gezien, in dat van
Vincent's heftig willende, naar volledige bevrijding hunkerende menschelijkheid.
Maar M. Wiegman toonde ons ook, van het begin af aan, de gevaren van deze
‘Bergensche’ gerichtheid; ook bij hem, gelijk bij zijn uitbundige collega's der
Bergensche school, ontaardde Cézanne's moeizaam veroverde en geestelijk
doorlichte vormsynthese meermalen in een oppervlakkig maniertje, een handig
recept voor de samenstelling van teekening of schilderij, een geijkte methode voor
het verkrijgen eener zoogeheeten ‘organische vlakvulling’; en ook bij Matthieu
Wiegman misten, naar den expressionistischen kant, de emotioneele ontladingen
soms de rechtvaardiging der diepste noodzaak, waardoor zij eenigszins tooneelmatig,
althans barok konden aandoen.
Gezien deze aanleg en deze gezindheid, met de onvermijdelijk daaraan verbonden
gevaren, was het te hopen - bij alle waardeering voor den durf en de verbeeldingsdrift
van dit groot talent - dat Matthieu Wiegman in den loop der jaren zou winnen aan
geconcentreerdheid van vizie en vooral aan geserreerdheid van vormgeving.
Vergelijkt men echter zijn werk uit de laatste jaren met het voorafgaande, dan trekt
men eer de conclusie dat hij won aan rijkdom van kleur misschien, maar verloor
aan beheerschte fijnheid en bezonnenheid.
Men vond op deze tentoonstelling, waarop zijn laatste prestaties met een aantal
oudere stukken waren aangevuld, de bekende wondermooie beeltenis uit 1921,
door Plasschaert ook in zijn voorwoord tot den catalogus geme-
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moreerd: het meisje droomverzonken zittend in den rieten stoel, met de beide handen
nadrukkelijk en toch achteloos over elkander gevouwen in haar schoot. Vergelijkt
men dit bezield eenvoudig en onbevangen portret met het latere der beide dochters
van den kunstenaar - dat op de uitnoodigingskaart werd afgebeeld en dat de reeks
reproducties opent in den zoo juist genoemden catalogus - dan vraagt men zich
ernstig af, waar Wiegman dan toch heen wil. Zeker blijkt het latere werk met meer
élan geborsteld, maar even zeker mag het uiterlijker, demonstratiever heeten. In
het vroege schilderij bleven de middelen geheel ondergeschikt aan wat essentieeler
was: de milde gelaatsuitdrukking, de veerkrachtige houding van het ongerepte
lichaam, het prachtig ‘gebaar’ dezer handen in hunne zwijgzame afwachting. Hier
kreeg het eenvoudige leven een bijna ritueele beteekenis. Maar in het latere schilderij,
dat beweeglijker, drukker is zonder l e v e n d e r te zijn, dat vizie mist in den dieperen
zin, dringt het élan der middelen zich aan u op en ge ziet allereerst.... het te-paarse
der jurken, het te-willekeurige in de licht en donker werking van het fond, het te-zware
vooral van de verfbehandeling. En ik zeg niet, dat Wiegman zich ook hier geen
kundig schilder toont; nog minder, dat hij den laatsten tijd nooit beter schilderde dan
in dit dubbelportret - ongetwijfeld bevinden zich onder de kleinere Zuid-Fransche
stadsgezichten veel sterkere uitingen, terwijl ook bijv. een stilleven gelijk dat met
den opengesneden meloen, vermoedelijk tot zijn laatste werken behoorend, in dit
verband stellig genoemd mag worden.
Maar wel meen ik, dat deze warme en levenskrachtige colorist tot meer nog in
staat is dan hij thans geeft; en dat zijn talent van dien aard is, dat wij gerechtvaardigd
zijn een strengen maatstaf aan te leggen bij de beoordeeling van zijn kunst. Het
ontbreekt Matthieu Wiegman aan bekwaamheid noch temperament, maar naar mijn
overtuiging vraagt zijn werk toch dringend om verdieping.
W. JOS. DE GRUYTER

In memoriam Anna Pawlowa
In de Le Nôtre-tuinen van Versailles staan renaissancistische Diana's op een
teenpunt, en zien uit naar onwerkelijke hinden in de permanent wavebosschen van
den 14den Lodewijk. Het schijnt daar, of de goden van den Olympus ‘society’ zijn
geworden. De wolken, die over kastanjegroen zachtjes zich bewegen, doen aan als
poederdons. En de wegdrijvende zoetrokige neveldampen van de fonteinen golven
zachtjes als de halzen van zwanen. Hier kreeg het leven, voor wie het aldus in de
ruïnen herkent, de volle waarde van het flonkerendste egoïsme, dat menschen zich
herinneren.
De ministers, die achtereenvolgens arbeidden om het schitterend Middenpunt
hiervan, dat wonder van macht, den Franschen koning te creëeren
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(Richelieu, Mazarin), hebben ieder aardsch wezen, iederen hertog, iederen burggraaf,
iederen jonker tot een tafel-bediende gemaakt van de Lodewijken. Ten slotte is ook
de Olympus zelf in hun dienst getreden - zie de goden en godinnen in hun
danshoudingen op de zwierige piedestals - en bleef, om in 't heelal als grooter dan
de Koning te erkennen, alleen God over, diep verborgen wel is waar: in het
Allerheiligste in eene Versailler huiskapel.
In die sfeer is het, dat een Anna Pawlowa moet worden gedacht, die met haar
dood dezer dagen zulk een beschavings-periode heeft afgesloten, zij meer, o zeker:
zij veel meer dan de arme Nicolaas II zelf, die immers wat hij was niet schijnt te zijn
geweest.
Maar er is nog een andere wereld, waaraan ik denk, als ik mij Pawlowa's leven
te Petersburg voor oogen breng: waar zij immers met tientallen andere meisjes,
allen edel gebouwd, gracieus en onderdanig, op het Keizerlijke dans-internaat (als
een klooster afgesloten) werd opgevoed voor de bijna religieuze taak van later den
Tsaar te zullen verheugen, en eeren, door haar dans. Ik denk namelijk aan de
adellijke bruine danseresjes van de Sultans van Solo en Djocjakarta.... Ook daar
heeft een zorgzame opvoeding van kleine meisjes plaats van kindsbeen af voor
een ritueel geacht dansen. Dat dansen geschiedt telkens, als de sultans zich
daardoor willen vermaken, maar het vormt tevens een attribuut tegenover vreemde
bezoekers van hun bijna priesterlijke vorstenwaardigheid en hun glans.
Het prachtige van de Javaansche - en Balineesche - dansen ligt in het traditioneele
karakter van die kunst. De individueele bezieling van elke kunstenares bereikt daarbij
den toeschouwer alleen langs den weg van de beheerschte vormen, die van geslacht
op geslacht zijn overgegaan. Een individueel-groote Javaansche danseres of danser
staat groot bovenop een reeds groot gebouw van Stijl.
Op zúlke onzichtbare cothurnen liep, bij haar leven, ook de onvergelijkelijke
danseres, die gestorven is. Haar verblijf, meer dan vijf en twintig jaren in Londen
en andere steden van de groote wereld, die zij is gaan bereizen, heeft evenals dit
het geval is geweest met den oorspronkelijk zoo strengen Javaanschen danser
Jodjana, een inslag van vrijere opvattingen in haar danskunst gebracht, welke
meermalen dreigde te kort te doen aan de haast ritueele grootheid van het
aanvankelijk karakter daarvan. Maar de kern is zoo duidelijk blijven bestaan:
Pawlowa's r e n a i s s a n c i s t i s c h e d a n s f i g u u r is haar kunst blijven
accentueeren en adelen. Onwerkelijk over de planken zwevend als had een vrouw,
door de Gratiën aangeraakt, de lichtheid van eiderdons gekregen, heeft zij, in de
houdingen der Olympische overwinningen, voor ons alle menschelijke
onbereikbaarheden samengevat in telkens één stand, één verheven gebaar, soms
teer en warm, maar vaker stralend als een ijskegel aan de Pool, en heeft ze
momenten doen beleven, die onze ziel vervulden als oneindigheden.
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In Europa neigen de landelijke culturen sinds lang ten ondergang.
Toen eenige jaren geleden een Russisch tooneelgezelschap in Holland
voorstellingen gaf in de eigen taal, is het mij zoo sterk opgevallen: dat die groote
kunst, die we zagen, nog b o e r e n t o o n e e l was, zich tevens uitend in
tooneelstukken met een landelijk accent. Wij spreken gewoonlijk van ‘middeleeuwen’
en ‘nieuwe geschiedenis’, maar doordat wijzelf sedert onheugelijke tijden léven en
grooter worden in stedelijke mentaliteit en stedelijk gevoelsleven, verwerkelijken wij
onszelf maar nu en dan, als wij er weer eens op letten stel ik mij voor: dat de cultuur
van volken in hun agrarische periode heelemaal geen mindere cultuur is (misschien
wel het tegendeel!), enkel zeer zeker een andere dan onze beschaving der steden.
Het Russische landelijke cultuurleven, welks adem ons b.v. uit de open vlakten
van Tolstoi's romans tegemoet waait, had voor zijn feodale tendensen in de Fransche
renaissance en het Fransche rococo geraffineerde uitingsmiddelen gevonden. Die
kunst-middelen faalden sinds lang in Frankrijk zelf, want zij hebben er den
voedingsbodem verloren. Maar in het Rusland der barinen leefde de wreede maar
schoone traditie voort: voor zeer enkelen. Wij, die Anna Pawlowa als een
gewichtlooze arabeske hebben zien dansen, haar in heur Stijl-dansen onuitsprekelijk
hebben bewonderd, wij beseffen thans, de laatste schittering van nu verdwenen
Europeesche ‘middeneeuwen’ op de punt van haar spitse voeten te hebben zien
voorbijgaan, wij hebben in haar de ster zien dooven van een wereld, die tenminste
in ons werelddeel voorgoed verzonk.
Als een fijne witte wolk, die nog nagloeide aan den gezichteinder, verbleekt, als
wij zelf er niet meer zijn, ook haar herinnering!
VAN DEN

EECKHOUT

Autosymbolen van Leerdamsch kristal
(Plastiek met een lichtpunt van binnen)
De glasfabriek Leerdam exposeert - naar het schijnt op verschillende plaatsen
tegelijk - plastieken van kristal en glas; mij werden ze op aangename wijze voorgezet
in een lokaaltje van de Openbare Leeszaal te Laren (in 't Gooi), ze zijn echter ook
te zien te Amsterdam en elders, plastieken van doorzichtig, maar toch meest van
z.g. gesatineerd glas of kristal: beeldjes als ‘Madonna’, ‘Meditatie’ (beide van Stef
Uiterwaal), een mooi Masker (van Asch van Wijk), een Vrouwennaakt, een Leeuwin,
een Eendje, verder een soort duodecimo bouwbeeldhouwwerk of noem het een
monumentje, dat dan ‘glazen boekensteun’ heet (alles van Lucienne Bloch), en
tenslotte ‘Abstracte Compositie’ in helder kristal uitgevoerd naar ontwerp van den
steeds jeugdiger zich richtenden Dr. Berlage.
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Hetgeen mij echter uit de Leerdamsche inzending om meer algemeene redenen tot
een bespreking verleidt, zijn de drie of vier kristallen ‘autosymbolen’,
vooruitschietende Visschen, een breedwiekende Vogel, en een uit den hemel
voortvliegende Engelfiguur, alle bestemd om, inplaats van nikkelen Hermessen,
e.d. vóór op den neus van een auto te worden gezet, e n e v e n t u e e l d o o r
een in den voet aangebracht klein licht punt van onder te
worden doorstraald.
Niet dat de plastische waarde van deze werkjes (van Lucienne Bloch), die
overigens op zichzelf te waardeeren is, tot bizondere overwegingen aanleiding geeft,
de n i e u w e o p g a v e echter, waarvoor, door de inzetting van genoemd lichtpunt
de beeldhouweres en later eventueel andere beeldhouwers komen te staan, is
misschien interessant genoeg, dat wij er hier de aandacht op vestigen.
De beeldhouwkunst heeft, zoolang als ze bestaat, van Egyptenaren tot nu toe,
zoover mij bekend alleen rekening gehouden met het daglicht, misschien een enkel
maal met een natuurlijk of kunstmatig zijlicht, of met andere woorden: de beeldhouwer
heeft te worstelen gehad met licht- en schaduwwerkingen, die veroorzaakt werden
van buitenaf.
Nu komt de nieuwe vraag voor den beeldhouwer: wat zal in het donker van den
avond het effect zijn van kunstlicht, dat van onder door het glas heenbreekt, en uit
één punt in alle richtingen gelijkmatig uitstraalt op de ongelijk gerichte vlakken van
het werk? Vlakken let wel die het licht nu niet aan den buitenkant van een
beeldhouwwerkje te belichten vindt, maar aan de binnenzij.
Op de kleine expositie te Laren was men zoo vriendelijk, achtereenvolgens al de
kristalplastieken ‘aan te steken’, d.w.z. het lichtpunt in het kristallen voetstuk te doen
ontbranden, en dan zagen wij, hoe ineens en onverwachts de in het daglicht lichte
vlakken geheel of gedeeltelijk verduisterden en de donkere strepen en vlakken
geheel of gedeeltelijk een soms smeltend licht uitstraalden. De Engelfiguur vooral,
die bestemd is, vóór op een auto als symbool van snelheid zich te bevinden, kreeg
een veel ‘verschietender’ karakter, dan zij het bij dag ooit hebben kan. Bij die
vliegende Engelfiguur in elk geval was het, alsof met voorbedachten rade door de
beeldhouweres aan de te verwachten werking van het lichtpunt van te voren
aesthetisch was gehoorzaamd.
Op dit nieuwe gegeven wilde ik eigenlijk enkel wijzen. Dit gegeven van het kleine
lichtpunt moet natuurlijk vooral niet verward worden met een - alle vormen
verwarrende - verlichting van geheel doorstraalde glasplaten, waarop men ook op
deze tentoonstelling glasplastieken zette om de aandacht erop te vestigen.
v.d. E.
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GERRIT LAMBERTS GANG TUSSCHEN HUIZEN
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Gerrit Lamberts
door J. Knoef
IN één der talrijke portefeuilles, die ten Amsterdamschen archieve den stedelijken
atlas vormen, berust een aquarel uit het jaar 1838, die een interieur te zien geeft
van het Trippenhuis, gelijk het toenmaals tot Rijks-Museum diende. In het midden
van het vertrek, welks wanden bijna schuil gaan onder de schilderijen, die, later
bestemd om naar het Paviljoen te Haarlem te worden overgebracht, daar het museum
van moderne kunst zouden vormen, zit aan een, met een groen kleed bedekte lange
tafel, die tevens als prentenkast is ingericht, een bejaard man, wien door een
bediende een portefeuille wordt gebracht. De overlevering wil in hem Gerrit Lamberts,
den custos, zien, die tevens de teekenaar van het blad is. Tegen het laatste verzet
zich niets. De aquarel, zelfs al ware ze niet voluit geteekend en gedateerd, vertoont
de kenmerken van veel van wat hij in zijn ouderdom maakte, de sterker in het oog
springende gebreken in de teekening, de bleeker, koeler kleur, zonder daarom
gehéél die kwaliteiten te ontberen, die den meester in zijn genre tot een der
aantrekkelijkste figuren uit de eerste decenniën der 19e eeuw maken. Wien het lust
staat het vrij, zich ook voor het eerste te verklaren, maar waar het belang dezer
teekening toch vooral ligt in het beeld, dat zij geeft van de plaats, waarmee de latere
jaren van 's kunstenaars leven verbonden zijn geweest, mogen 's mans
wezenstrekken den lezer liever voorgesteld worden door een geteekend zelfportretje,
in de manier van een gravure behandeld (eveneens in het Amsterdamsch
gemeente-archief), waarin bij het vriendelijk gelaat van een man van gevorderde
jaren zoo wel de schalksche mond en de levendige blik van een paar scherpziende
oogen passen, en dat men bovendien op zijn waarachtigheid kan toetsen door een
andere beeltenis van eigen hand (coll. Van Eck) en een door H.W. Caspari ('s Rijks
1)
Prentenkab. A'dam).
Doch waar 's menschen werken in vele opzichten op zekerder wijze nog hun
maker vermogen te doen kennen, aan het licht kunnen brengen wat zelfs persoonlijk
verkeer niet altijd openbaart, zoo moge in de volgende bladzijden worden beproefd
een denkbeeld te geven van den arbeid van dezen grijzen bewoner der stille
Trippenhuiszaal, waarbij echter een blik op de omstandigheden, die hem vormden
en enkele data uit zijn leven, juist weer om tot een beter begrip van zijn werk te
geraken, niet achterwege kunnen blijven.
Den 19den October 1776 in Amsterdam geboren, naar Van Eynden en Van der
Willigen mededeelen, werd hij, als zoon van Lambertus en Maria

1)

Buitendien bestaan er nog door C. Hamburger uit 1843, door Cornet uit 1848 en een silhouet
door Uppink uit 1796, welke voorkwamen op de verkooping Wurfbain, 20 November 1899
Amsterdam; in de coll. Van Eck berust een teekening van Brondgeest, die Lamberts op
72-jarigen leeftijd voorstelt, doch die waarschijnlijk zeer slecht gelijkt.
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van Weezelenburg, den 23en d.a.v. in de Noorderkerk gedoopt en genoemd naar
zijn grootvader van vaderszijde. Hij werd opgeleid voor den boekhandel, het beroep
1)
zijns vaders, wiens bedrijf hij, door diens vroegen dood , reeds in 1793 zelfstandig
te beheeren kreeg. In hetzelfde jaar vinden wij zijn naam in het Gildeboek der
Boekverkoopers, -drukkers en -binders, den 30en September ‘zijnde als
Boekverkoper aangenomen.’ Of de zaken niet floreerden - de gespannen toestand
des lands kan het niet dan natuurlijk doen schijnen - of dat hem meer vastheid van
bestaan liever was, zeker is, dat hij een post ten Stadhuize kreeg, omstreeks 1800,
naar men mededeelt, en inderdaad komt hij voor in het Ambten- en Officienboek
der stad, in 1806, zijnde den 6en Februari Onder Clercq geworden en, in hetzelfde
jaar nog, wederom, als den 22en Augustus tot Opper Clercq bevorderd. Het mag
als een aanwijzing van zijn verzekerdheid ten opzichte van zijn toekomst gelden,
dat hij in het jaar daarvoor zijn jonggezellenbestaan had beëindigd en met Johanna
Hendrina Greve in het huwelijk getreden was. In de rustiger en allicht aangenamer
2)
omgeving, die een eigen tehuis hem kon verschaffen , was hij nu ook in de
gelegenheid zich aan zijn liefhebberij te wijden, de teekenkunst. Reeds vroeg had
hij zich daarmee beziggehouden, maar na den dood van zijn vader had hem de tijd
ontbroken en ook nu nog kon hij slechts na de vervulling van zijn ambtelijke plichten
de kunst beoefenen. Hoewel zich alleen op eigen krachten verlatend - een meester
had hij nimmer gehad - maakte hij niettemin vorderingen, tot het overlijden zijner
echtgenoote in 1809 opnieuw zijn werkzaamheid op dit gebied met een ontijdig
3)
einde bedreigde. Maar in het daaropvolgend jaar en wellicht zelfs reeds eerder
vatte hij zijn liefhebberij weer op en, den raad van goede vrienden volgend, stelde
hij zich nu onder de leiding van den geenszins onverdienstelijken teekenaar van
landschappen en stadsgezichten Daniël Kerkhoff.
Waar aanleg en begrip aanwezig zijn, kunnen de wenken van een ervarener
leidsman in korten tijd de gelukkigste resultaten te voorschijn roepen. Zoo ging het
hier. Lamberts' teekeningen werden meer en meer bekend. En spoediger en zeker
wel op andere wijze dan hij verwacht mocht hebben, zou hij zich de verworven
kundigheden te nutte moeten maken. De overheersching der Franschen in ons land
bracht zijn ontslag mee als dienaar der gemeente en, zijn oud bedrijf weer opnemend,
moest naast het drijven van een boek- en kunsthandel zijn teekenstift hem het
dagelijksch brood verschaffen. Zoo ving hij dan zijn kunstenaarsloopbaan aan, ten
deele door een noodzakelijkheid zonder welke hij anders slechts een van die zoo
talrijke amateurs dier dagen zou zijn gebleven - waarvan hij overigens nimmer

1)
2)
3)

Slechts enkele weken na den dood van zijn vrouw (begraven 13 Aug. 1793) overleden, werd
hij den 7en September d.a.v. ter aarde besteld.
Bij het aanteekenen (18/10 1805) geeft hij op te wonen bij een kleermaker in de
Driekoningenstraat.
Den 30en December 1809 wordt hij als effectief lid aangenomen van het Teekendepartement
van Felix Meritis.
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geheel de kenmerken verloren heeft - een diergenen, wier voortbrengselen ons
niettemin, waar een natuurlijke begaafdheid zich uitspreekt, bij tijden meer kunnen
verrassen dan de plichtmatige productie van meerderen die de kunst als beroep
bedreven.
Het waren geen opgewekte tijden voor een zelfstandige kunstbeoefening. De
uitgever Maaskamp in zijn inleiding tot een in 1827 verschenen ‘Handleiding voor
jonge kunstenaars’ over die jaren sprekend, zegt, ‘toen er zoo weinig aanmoediging
was, dat er, behalve het teekenen van Boek-prenten, en het lesgeven in het teekenen
en portret-schilderen geen eigenlijk vak voor de kunst bestond, daar zelfs het
behangselschilderen, door gedrukte behangselpapieren en prenten in lijsten met
glazen, geheel werd verdrongen.’ Maar Lamberts' specialiteit, die in het topografische
genre lag, kon hem het debiet verzekeren van die ook toen nog talrijke verzamelaars,
in wier kunstboeken, naar hoe verschillend inzicht aangelegd, de afdeeling topografie
zelden ontbrak. Want van het Amsterdam dier dagen bewaart zijn werk het beeld
in talrijke teekeningen en aquarellen, bijzondere gebeurtenissen vindt men er in
vastgelegd, instellingen en gebruiken vereeuwigd en daarnaast heeft de kunstenaar
ook nog aan andere plaatsen, in wijden omtrek, tot in de Zuidelijke Nederlanden en
tot Duitschland toe, zijn stof ontleend, haar monumenten afgebeeld of enkel van
haar schilderachtig schoon de herinnering overgeleverd. Maar ook doet hij ons
kennis maken met zijn allernaaste omgeving, betreden wij met hem zijn woning aan
de Bloemgracht, gaan door voor- en achterkamer en dringen, een verdieping hooger,
zelfs door in het bescheiden werkkamertje, dat kennelijk van een vliering is
1)
afgeschoten en wanneer hij, tusschen 1815 en 1817, verhuisd is, voert een
2)
teekening in het Leidsche Prentenkabinet ons in het simpele maar intieme
3)
binnenvertrek van zijn nieuwe woning en gunt ons zelfs een kijkje naar buiten,
zooals men, door het voorhuis, over de Spiegelgracht het gez cht had op het bolwerk
met de molen De Spring.
Naarstig moet hij gewerkt hebben als men bedenkt, dat naast wat anderen van
hem bezeten mogen hebben, de verzameling van den kunsthandelaar C.S. Roos
in 1820, toen het derde deel van Van Eynden en Van der Willigen's Geschiedenis
der Vaderlandsche Schilderkunst verscheen, waarin het gememoreerd wordt, 300
teekeningen alleen van Lamberts bevatte.
Hoe wij ons precies zijn kunstbeoefening hebben te denken, als integreerend
bestanddeel zijner bezigheden of slechts als een zaak, die hem een nevenverdienste
inbracht, is niet met zekerheid te beslissen. Men verlieze niet uit

1)
2)
3)

In de coll. Van Eck. Het koloriet van eenige dezer teekeningen doet de vraag rijzen, of het
‘opgemaakt 1848’ op één ervan, niet voor meerdere dezer bladen geldt.
Gedateerd 1817. Gereproduceerd in het werk van Dr. J.J. de Gelder: Honderd teekeningen
van oude meesters.
Het was het, nu bij het pand der firma Lebbing getrokken perceel No. 805 naast het hoekhuis
Prinsengracht/Spiegelstraat.
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het oog, dat de kunstenaars in dien tijd al even zeer als zoo velen in de voorafgaande
eeuw zich, soms in de meest ongedachte combinaties, door een activiteit op
meerdere gebieden een bestaan zochten te verzekeren. Wanneer de indruk, gewekt
bij een overzicht van wat van het oeuvre bekend is, overeenstemt met de
werkelijkheid, zou een aanzienlijk deel ervan tusschen de jaren 1810 en '20 ontstaan
zijn en zijn tijd wel goeddeels in beslag genomen hebben. Moet het dan wellicht
aan een afnemen van de vraag naar werk van dezen aard toegeschreven worden,
dat wij uit de volgende jaren veel minder daarvan tegenkomen en wij hem, waar
toch van 1808 af het instituut der stedelijke tentoonstellingen den kunstenaars
gelegenheid gaf hun werk in het openbaar te laten zien, pas in 1818 voor het eerst
als exposant aantreffen en opnieuw in 1820, '22 en '24, waarna hij nog, in 1825 in
Haarlem, een ‘Hofje te Utrecht’ toont en daarna weer en voor het laatst in zijn
woonplaats in 1836 ‘De R.C. Kerk de Ster, in de Spinhuissteeg bij de viering van
het 200-jarig bestaan den 5 July 1836’ inzendt? Als kunstenaar zwijgt men in zijn
1)
dagen van hem. Wel wordt hij in 1827 benoemd tot lid der Akademie van Beeldende
Kunsten, maar in deze onderscheiding behoeft geen erkenning van kunstverdiensten
gezien te worden, waar zij ook belangstellenden leeken te beurt kon vallen. Het is
zelfs zeer waarschijnlijk, dat daartoe veeleer dan zijn werkzaamheid als kunstenaar,
het ambt bijgedragen heeft, waartoe hij in 1824 werd geroepen, de betrekking van
eerste opzichter bij het Trippenhuis. Men koos, en nog lang daarna, gaarne lieden
uit de praktijk der kunsten voor dergelijke posten. De schilders Apostool, Pieneman,
de graveur Kaiser als opvolgende directeuren van het RijksMuseum leveren er een
bewijs van. Misschien ook waren zijn in den handel verworven kundigheden almede
een aanbeveling (bij de benoeming van Boymans' eersten directeur, A.J. Lamme,
zien wij iets dergelijks gebeuren).
Zoo betrad Lamberts dan ten tweeden male de ambtelijke loopbaan. Een
hinderpaal voor zijn kunstbeoefening zal zij nauwelijks geweest zijn, daar hij blijkens
de adresboeken uit deze en volgende jaren eveneens gevestigd bleef als boek- en
kunsthandelaar. Maar zijn nieuwe betrekking heeft allicht wel tot gevolg gehad, dat
zij in hem den lust wakker riep zelf mede een dier collecties te vormen, aan de
totstandkoming als aan de verspreiding waarvan hij zeker menigmaal een werkzaam
aandeel gehad zal hebben. Het wordt uitdrukkelijk vermeld, dat hij in 1826 daarmee
begon en volhardende arbeid bracht in den loop der jaren rijke vrucht. Tal van
2)
brieven spreken van zijn verbindingen met andere collectionneurs, met
geschiedkundigen, numismatici en anderen.
Een topografische verzameling was ook de zijne allereerst, de stad zijner

1)

2)

Kan het, in dit verband, enkel toeval zijn, dat nog Splitgerber in de voorrede van den catalogus
zijner verzameling (1874) van Lamberts niet gewaagt, hoewel hij ruim in de collectie
vertegenwoordigd is?
In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam in in 's Rijks Prentenkabinet aldaar.
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GERRIT LAMBERTS LANDPOORT TE VIANEN ('S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM)
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inwoning tot onderwerp hebbende en verdeeld in verschillende wandelingen.
Daarnaast had hij zijn bijzondere collecties, doch in betrekking staande tot de kern,
als de portretten der leden van het Instituut, der leden van Felix Meritis etc. Maar
ook een Bilderdijk-verzameling kon hij de zijne noemen en wij krijgen den indruk,
dat hij een representatief vertegenwoordiger mocht heeten van een slag
verzamelaars, waarvan een Hartkamp een der laatste en compleetste was.
Meermalen verschafte zijn verzameling hem aanleiding tot het houden van
voordrachten, lezingen in Felix Meritis en elders over Amsterdam, soms luimig
gearrangeerd als opgaven, die, in den trant van bijv. hoe, zonder steenen sluizen
te passeeren, van Koningsplein naar Heiligeweg te komen, de hoorders toetsten
1)
op hun kennis van de Amstelstad. Wij lezen, dat hij zijn voordrachten wel
verlevendigde met een eigengemaakt gedichtje en enkele proeven van zijn dichtader
zijn inderdaad te onzer kennis gekomen. In druk verschenen, gelijk het anoniem,
in 1831 uitgekomen werkje ‘Het voortreffelijk kabinet schilderijen, verkocht te
Amsterdam, den 25 Augustus 1831’ (n.l. de verzameling oude meesters van P.A.
de Genestet, die goeddeels uit copieën bestond) waarvan de conclusie den gebonden
vorm niet van noode had om evenzeer onze instemming te verwerven:
.... O neen! Men zag toen op dien dag, hoe dat de onwetendheid,
Als M i d a s oordeelt, hoe zij wordt bedrogen en gevleid.
Een vod wordt nooit een meesterstuk, hoe sierlijk ook gedoopt,
Daar steeds de ware kenner k u n s t , geen valsche n a m e n koopt.

of gecalligrafeerd, gelijk de Vreugdezang van den 2en April 1792 op den 50en
2)
verjaardag van zijn moeder , doen ze het niet betreuren dat niet meer van zijn
dichtkunstigen arbeid is overgeleverd. Maar de ouderdom met zijn plagen liet den
kunstenaar niet onaangetast en in October 1847 schrijft hij aan Jhr. W.C. Backer
als secretaris van de plaatselijke afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaye
Kunsten en Wetenschappen ‘.... Ik heb meermalen de eer gehad in die zoo geachte
Maatschappy eene Bydrage te mogen leveren, doch thans ben ik, door gevorderde
jaren daartoe niet meer in staat; het is mij ondoenlijk iets ter voorlezing meer te
vervaardigen en al had ik ook nog iets ter voorlezing geschikt, dan zoude de
3)
mondelijke voordragt my zulks beletten.’ De laatste jaren van zijn leven had hij zich
ook teruggetrokken uit zijn zaken. De adresboeken vermelden niet meer het bekende
adres op de Prinsengracht bij de Vijzelgracht, waar hij in later tijd gevestigd was,
maar noemen het Trippenhuis als zijn woonplaats, waarheen hij omstreeks 1845
zijn permanent verblijf moet hebben overgebracht. Hij overleed, nog in functie, den
20en April 1850.

1)
2)
3)

Een dezer wandelingen vindt men, door een toehoorder beschreven, in de Nieuwe
Amsterdamsche Mercurius (1e jaargang 1847, pag. 398).
In de coll. Van Eck.
Fragment uit een brief in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
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Uit het voorgaand verhaal van 's kunstenaars leven moge blijken, dat wij, bij het
vormen van een oordeel over zijn werkzaamheid, geen maatstaf mogen aanleggen
als bij dengeen, die van der jeugd af tot in zijn ouderdom onvermoeid en zonder
ophouden gearbeid heeft aan de vervolmaking van zijn uitingswijze, wiens vermogens
nimmer anders werden te werk gesteld dan voor de problemen van zijn kunst. Vooral
in een kunstarmen tijd, zonder het aanwakkerend en omhoogstuwend voorbeeld
van groote leiders, moet de aanwezigheid van dergelijke remmende factoren zwaar
wegen. Pas op rijperen leeftijd kon Lamberts aanvangen met een ernstiger
beoefening der kunst en wat zijn leermeester Kerkhoff en het voorbeeld der
zeventiend'eeuwers voor zijn zienswijze beteekend mogen hebben, in het technische
heeft hij nimmer op zeer hechte grondslagen gebouwd. Het blijkt uit veel van zijn
werk op soms waarlijk storende wijze. Zijn het in zijn architectuurstudies
perspectivische feilen, een meermalen niet verstaan van wat hij zag, elders is het
een falen in de constructie der plans van een landschap of het onbekend zijn met
die kleine kunstgrepen, die hun nut hebben om, laat ons zeggen, de wijking van het
watervlak, de diepte van een weg uit te drukken. Hoewel hij klaarblijkelijk zelfs over
nieuwe mogelijkheden in zijn kunstbeoefening denkt - wij lezen bij Van Eynden en
Van den Willigen hoe hij omstreeks 1819 zich het olieverfschilderen tracht eigen te
maken, van de resultaten waarvan overigens niets tot ons is gekomen - en, naar
het voorbeeld van talrijke meesters van eigen en vorige generaties, geteekende of
1)
geaquarelleerde copieën naar de oude meesters maakt, zijn krachten beproeft aan
de grafische technieken, waaraan één litho en eenige etsjes het aanzijn danken,
lijkt het weer den amateur te kenschetsen, dat hij schijnbaar nimmer zich voldoende
moeite heeft gegeven om datgene aan te leeren, waarin hij in zijn kunstbeoefening
te kort schoot. Misschien mag voor veel van wat ons hierin onbegrijpelijk lijkt als
verklaring gelden, dat Lamberts te bescheiden van zijn kunst dacht, waarvan hij,
met den tijdgenoot, wellicht alleen het topografisch belang zag. Hoezeer ten onrechte
intusschen!
Het is waar, hij is zeer ongelijk. Tekortkomingen in het ambacht behoeven niet
noodzakelijk het stempel der minderwaardigheid op een kunstuiting te drukken,
maar ook aan andere criteria gemeten, is zijn werk merkwaardig uiteenloopend van
kwaliteit. Van drie teekeningen die hij maakt naar een oud kasteel (het Huis
2)
Vronestein bij Jutphaas) , wekken twee verwachtingen, die de derde, zoo men niet
beter wist, in staat zou zijn geheel te niet te doen. Een Landpoort te Vianen getuigt,
met menig ander blad, van zijn gevoelige

1)
2)

Zoo op de veiling Watering e.a. (7-8 Nov. 1866) ‘twee straatgezichten naar den Delftschen
Vermeer en het Huis Marquette naar J. Beerstraten.’
Voor zoover geen andere bewaarplaats is opgegeven, berusten de besproken teekeningen
in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
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coloristische gaven; evenwel is een aquarel als de Poort te Heemstede van een
onbegrijpelijke rauwheid van kleur en plompheid van behandeling. Hij is, hetgeen
te verwachten is, geen teekenaar van de figuur en niettemin weet hij haar soms een
belang te geven zonder hetwelk meerdere van zijn teekeningen een deel van haar
beteekenis zouden inboeten. Want het blijft ten slotte waar, hoe voor de hand liggend
zijn gebreken zijn, zijn deugden kunnen ze in wezen niet aantasten. Juist het feit
van zijn bijna amateur zijn, doet ons temeer ons verbazen over die kwaliteiten, die,
waar ze hem van den beginne af reeds eigen waren, een natuurlijke, maar helaas
niet voldoende gecultiveerde gave schijnen. Want kennen we al, op een enkele
1)
uitzondering na geen vroeger gedateerd werk dan van omstreeks 1810, daarin
ontplooit hij reeds, naast zijn onvermijdelijke inzinkingen, ten volle die doorgaans
breede en gulle teekenwijze, waarbij zich zoo volmaakt natuurlijk aansluit een zin
voor groote vlakken en forsche volumen, die te merkwaardiger lijkt, waar in een nog
nauwelijks voorbij verleden zulk een cultus van het klein-gezien en klein-gegeven
detail den boventoon voerde.
Hij heeft soms meer dan een oppervlakkige gelijkenis met Roeland Roghman,
wanneer hij met gewasschen tinten tot een groote, globale vormgeving komt, die
naar een nauwkeuriger bepaling daarvan nauwelijks doet verlangen. Maar waar de
manier van den zeventiend'eeuwer soms in het amorphe verloopt, daar weet
Lamberts, al is hij breed van aanpakken, al leent zijn manier zich niet tot een peuterig
detailleeren, toch met onmerkbare accenten zijn lijn die expressiviteit te verleenen,
waardoor zij de karakteristiek der dingen tot haar recht brengt. Het beloop van een
muur, de lijn van een pannendak, het gladde van leien, het verweerde van houtwerk,
dat alles weet hij, op zijn best, om te zetten tot waarden, die voor de houding van
het geheel haar onmiskenbare beteekenis hebben. Merkbaar ligt daarbij zijn kracht
in die onderwerpen, welke, als menig van zijn stadsgezichten, hem de gelegenheid
bieden een naar alle zijden gesloten geheel te verkrijgen: waar hij na het opzetten
der muren kan overgaan op een uitbouw hier, een afdak daar, er achter een gevel
kan doen verrijzen, schoorsteenen overeind zetten, een doorzicht openen, om
daarna binnen de begrenzingen van dit geheel het geval zich verder te doen
ontwikkelen. Sujetten, die hem, door hun aard, dat houvast niet gaven, niet als
vanzelf zijn constructieven zin tegemoet kwamen, hebben dan wel vaak iets
verwaaids, iets zwevends, zoodat vooral in het landschap soms zonderling weinig
van zijn deugden en overmatig veel van zijn gebreken te zien komt. Maar waar de
constellatie gunstig is, waar hij den vasten grond onder de voeten had, dien hij
behoefde, hoeveel bekoring kan hij dan ook bijzetten aan een stads- of dorpsgezicht.
Het lag niet in het karakter van de kunst zijns tijds de expressie te forceeren,
opzettelijk naar stemming te streven. De taak, vooral van den topografischen

1)

In de coll. van Mr. Ch.P. van Eeghen is een teekening die 1795 gedateerd is.
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1)

teekenaar, was chroniqueur te wezen. Maar verre van slechts een onpersoonlijke
notitie te zijn, weet het geval zich bij Lamberts wel vaak te verheffen tot meer dan
de bloote weergave van het geziene en brengt het ook iets van wat de teekenaar
er bij beleefd heeft. Het is dan voelbaar, dat deze zijn stil genot moet hebben gehad
in de zonneplekken op oude muren, in de pittoreske stapeling van daken, in de stilte
van een kerk, de vredigheid van een hofje. Er is een groot blad onder de aanzienlijke
verzameling van zijn werk, die het Prentenkabinet te Amsterdam bezit, een gang
tusschen huizen, dat van dat vermogen om iets van den geest van het oogenblik
uitdrukking te geven, een uitnemend voorbeeld is. Er is weinig opmerkelijks aan het
onderwerp, maar de wijze van behandeling, details als een plas op den voorgrond,
het spel van licht en schaduw op straat en muren, de plaatsing van een figuurtje,
doen het geval voor ons leven. Voor een, monochrome, variant van de Poort te
Heemstede vraagt men zich af, waaruit die zomervrede geboren is, waarin dit simpele
geval als te mijmeren ligt. Weinigen hebben de bekoring ook van die tallooze plekjes
aan den buitenkant der stad, onderwerpen uit de bescheidenste elementen
samengesteld, een stukje vaart of een slootkant, een vlonder, een schuurtje, een
werkplaats of een vervallen woning, wat struikgewas of wilgen, zoo genoeglijk, zoo
uit een congeniale sfeer doorproefd, tot uitdrukking weten te brengen. Er is een
Ingang van het Palmkerkhof (Kon. Oudheidk. Genootschap), die, als één uit vele,
hier ter illustratie gebruikt moge worden. Hoe is hier de stemming van dit
hoekje-achteraf, waar zelden iemand komt, gelukkig getroffen, eigenaardig
geaccentueerd inplaats van daaraan afbreuk te doen, juist door de eenzame
mansfiguur bij het poortje.
Als aquarellist het element der kleur voegend bij wat hij aan vormexpressie wist
te bereiken, verrijkt Lamberts soms op de gelukkigste wijze de mogelijkheden van
zijn kunst. Naast veel werktuiglijks, toont hij op zijn best een delicaat kleurgevoel in
die breede, in vlakke tinten gewasschen aquarellen, waarin de kleur, in de
bescheiden werking van haar zachte nuanceeringen, doorgaans, in overeenstemming
met haar aanwending in de kunst van zijn tijd, slechts aanvullend element is.
Maar in proeven als zijn Landpoort te Vianen, zoo zuiver in de fijn gedifferentieerde
steenkleuren, als zijn interieur van de Kerk te Rhenen, dat een eigen leven leeft in
de stille, gebroken witten, die naar rose, lila en bleekgroen neigen, zou men een
uitvoeriger zich uitspreken zelfs niet wenschen, zoomin als in die aquarel in Fodor
‘Het Vlakkeveld bij avond’ met de zoo gelukkig getroffen schemerstemming. En
toch, daar waar, zeldzamer, de kleur een zelfstandiger functie toebedeeld krijgt, als
in een groote aquarel van een interieur (uit zijn woning?) in het Prentenkabinet, als
in enkele andere

1)

In hoeverre de kunstenaars in dit genre zich veroorloofden aan deze voorwaarde te voldoen,
toonen in het geval van Lamberts, twee teekeningen van de Poort te Heemstede, die in de
essentieele details niet onbelangrijk van elkaar verschillen.
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bladen in het Amsterdamsch archief, o.a. de Grafkelder der De Ruyters in de Nieuwe
Kerk, weet hij haar kracht ook op te voeren en, onafhankelijk van de teekening, haar
expressie te versterken tot ze van puur picturale werking wordt.
Wij mogen ons, voor het beste, erover verwonderen, dat daarnaast zooveel
ontstond, waarin, hoe warme genegenheid het nog vermag te wekken, het niveau
van dat voortreffelijkste onbereikt blijft. Voor een rechtvaardig oordeel hebben wij
dan ook te bedenken, dat het genre van den kunstenaar hem veroordeelde àlles te
geven, dat historisch of actueel belang het artistieke dikwijls in het gedrang moest
brengen. Van het verbranden der douanehuisjes in den Franschen tijd tot een project
van de muziekzaal in Felix mèt de gaanderij, die men eens van plan was er in aan
te brengen, van het afbreken van de Oude Waag op den Dam tot de houten
hulpbeurs, van de schets van een epitaaf tot de feestverlichting van een kerkgebouw,
aan dergelijke en tal van andere, daartusschen gelegen onderwerpen, had hij zijn
kunstvaardigheid te beproeven. Wien kan het bevreemden, dat de inspiratie hier
soms zoek is! En desondanks, hoe heeft hij nog overal teekenachtige kanten
gevonden, zijn onderwerpen benaderend van de meest verscheiden gezichtspunten.
Gevallen, die men, de situatie kennend, hopeloos zou achten, weet hij meermalen
een mate van bekoring te geven, die evenzeer gelegen is in de ongedwongenheid,
het verrassende zelfs van den opzet als in het genoeglijke van de behandeling.
Hem kenmerkt dat als een eigen deugd ook onder zijn tijdgenooten. Natuurlijk
staat hij niet afgezonderd tusschen hen. Een Dijkhoff heeft soms verwantschap met
hem, waarschijnlijk vroege teekeningen van Lamberts zelf wijzen naar Hulswit. Maar
moge dan ruimer technisch kunnen meerderen den voorrang verzekeren, een Van
Troostwijk, een Westenberg als figuur van imponeerender allure zijn (instructief
vergelijkingsmaterieel bieden ten deze twee teekeningen, door Lamberts en door
Westenberg, van de ruïne der Luthersche Kerk te Amsterdam in 1821 in de coll.
Splitgerber, waarvan die van den eerste niet onbekwaam geteekend is, maar geheel
te kort schiet naast wat Westenberg in de zijne aan sombere grandeur weet te
geven), zelfs naast hen, en zeker naast den soms zoo wankel teekenenden
Jelgerhuis (den zoon) of den Utrechtenaar Verheyen, met zijn kleur zonder expressie,
zijn lijn zonder accent, heeft Lamberts recht op een eigen plaats. Maar, niet enkel
ons bepalend tot hen, die door het onderwerp ons slechts tot een engere vergelijking
in staat stellen, is er, gezien van een breeder standpunt, bovendien geen enkele
reden hem niet als persoonlijkheid, ook in het grooter geheel der vaderlandsche
kunst, een zekere waarde toe te kennen. Als wel bij allen van zijn generatie bepalen
de oude meesters voor een deel zijn zienswijze. Maar van iets anders, dat juist in
de jaren van zijn ontwikkeling naar voren kwam en dat men kan trachten te
benaderen door te wijzen op een simpeler, ingetogener houding, op een, tegenover
de achttiend'eeuwsche manier, vrijer, spontaner behandeling, en, in het algemeen
weer, op een
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persoonlijker verhouding tot de dingen, heeft hij in zijn werk veel. De tijd komt er,
zonder dat de traditie verwaarloosd wordt, tot eigen expressie. In tegenstelling tot
sommige eclectici van zijn generatie, bij wie men het afwisselend voorbeeld bijna
steeds kan aanwijzen, herkent men in Lamberts' werk eerst vooral de hand, de
zienswijze van den vroegen negentiend'-eeuwer in hem en is men pas later geneigd
naar invloeden te zoeken. Zoo heeft hij voor enkele van zijn teekeningen en
aquarellen gebruik gemaakt van de voorstudies van Schouten, den miniatureerder
1)
van het Amsterdamsche stadsbeeld. Met uitzondering van enkele, waaraan
Lamberts blijkbaar zeer weinig heeft behoeven toe te voegen om ze te voltooien,
is van den oorsprong van haar wording niets te bespeuren. Maar ook de
kunststroomingen van zijn dagen zijn zijn werk spoorloos voorbijgegaan. Het realisme
van de vroege jaren der negentiende eeuw maakt plaats voor de romantiek, grooter
figuren gaan overstag, hij blijft de trouwhartige teekenaar, vol werkelijkheidszin, die
hij was. Slechts, we wezen er terloops in het begin van dit opstel reeds op, treedt
in later jaren een ijler worden der kleur op en een onzekerder worden in de teekening,
waaraan de wankele hand des ouderdoms niet vreemd zal zijn.
Men mag met reden, lijkt het ons, betreuren, dat het een figuur, in wiens kunst
vele mogelijkheden slechts op ontwikkeling wachtten, niet gegeven was onder
gunstiger voorwaarden, met meer concentratie, de vermogens, die hij de zijne mocht
noemen, op te voeren tot waar ze, als middelen van uitdrukking, aan de volkomen
verwezenlijking van zijn visie dienstbaar konden worden gemaakt. Nu is, door velerlei
oorzaak, dat voornaamste kenmerk van den kunstenaar, zijn streven naar
vervolmaking, afwezig in dit werk, waarin wij geen groei, doch, voor zoover onze
kennis op het oogenblik strekt, slechts een zich door de jaren gelijk blijven zien, in
hoogtepunten en inzinkingen. En toch, dit oeuvre overschouwend, dat in zijn totaliteit
een zoo rijk en gevarieerd, een meermalen zoo doorvoeld en geestig beeld bewaart
van het toenmalig Amsterdam, waaraan zijn schepper, de bevoorrechte, ongerept,
door geen dissonanten ontluisterd als het was, een oneindigheid van motieven kon
ontleenen, moeten wij, die zooveel armer zijn, ons gelukkig prijzen, dat een Lamberts
dezen arbeid heeft kunnen verrichten. Naast hem, die vaak zoo gelukkig de sfeer
heeft getroffen van de stad, allen die haar kennen dierbaar, behoeft men zich slechts
figuren te denken als de Riekes, om in te zien, wat wij hadden moeten derven, zoo
aan teekenaars van het slag der laatsten zulk een taak ware toegevallen. En aldus
heeft Lamberts zich in zijn werk een bescheiden monument gesticht, waarbij het
goedis van tijd tot tijd een wijle zijn deugden te gedenken.

1)

Men zou uit de beschrijving van dergelijke teekeningen in sommige catalogi den indruk krijgen,
dat Lamberts met Schouten heeft samengewerkt. Hoe ook onder de berusting van den eerste
gekomen, blijkt uit het ‘Schouten del. Lamberts term’, of het ‘naar de schets van Schouten
door G. Lamberts’ op deze teekeningen, dat hiervan geen sprake is.
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Avignon
door J.A. van Erven Dorens
WANNEER men den ochtend-trein neemt van Parijs naar Avignon, ziet men hoe
voorbij Lyon het landschap gaandeweg verandert. De spoorweg loopt in loodrechte
lijn van Noord naar Zuid, evenwijdig aan den Rhône. Op weinig afstand der beide
oevers van den snellen stroom, wiens wateren zich bruisend spoeden naar zee,
verheffen zich onafgebroken heuvelreeksen, dik begroeid en overal met den wijnstok
beplant; steden liggen in de vallei, dorpjes op halve hoogte en alle daken zijn haast
vlak. Dáár ligt het Romeinsche Vienne, met zoo vele interessante monumenten;
ingedommeld sedert Lyon het overvleugelde. En verderop schieten telkens beekjes
en kleine riviertjes tusschen een paar heuvels door, totdat eindelijk de Isère, die
heel van de glaciers der Savooische Alpen komt, de sterkte van den Rhône
verdubbelt. Nog zuidelijker: Valence; konden wij hier even uitstappen, wij zouden
de ploegende boertjes hooren praten van den trein der ‘Franciots’, zooals de
menschen van het Noorden er genoemd worden; hier beginnen de olijfboomen met
hunne dansende zilveren bladen, de cypressen in kleine boschjes en de eindelooze
moestuinen. Hoe vruchtbaar is dit land! Hier en daar staan hooge hagen om den
wind tegen te houden, den onstuimigen ‘mistraal’, die de koude Noordelijke luchten
met ongeloofelijke kracht door de smalle Rhône-vallei naar het Zuiden blaast. Dan
komt de Ardèche van rechts aanvloeien, de Pont-St.-Esprit verbindt beide oevers
en de Provence begint, het beloofde land, met allerlei bloemen, vruchten, groenten,
primeurs, door de warme zon in den vruchtbaren bodem gestoofd. Wij stoomen
langs Orange, door de vlakte van Carpentras en zien veraf te midden van het platte
land den hoogen Mont-Ventoux zijn eenzamen top in de wolken steken. Heerlijke
geuren stijgen tot ons op en wij naderen Avignon. Onze trein loopt aan den voet
eener hooge rots, waarboven een ontzaglijk gevaarte van hooge muren en torens
zich donker afteekent tegen de gouden kleuren der ondergaande zon. Dat is het
Paleis der Pausen te Avignon.
Het station ligt aan de Zuidzijde der stad. De vestingwerken zijn daar weggebroken
en een breede boulevard loopt in rechte richting naar het Noorden, als een
uitstekende bedding voor den mistraal; de Provençaalsche steden waren steeds
gebouwd met smalle bochtige straatjes, als verdediging tegen den gloed der zon
en de woede van den mistraal, maar de niets ontziende XIXe eeuwsche autoriteiten
sloegen het voorbeeld hunner middeleeuwsche voorgangers in den wind (in den
noordenwind) om een boulevard te krijgen, ‘à l'instar de Paris’, met breede
magazijnen, flinke café's met terrassen en muziek. Deze boulevard heet natuurlijk:
Cours de la République
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en is met een zeer mooie dubbele rij platanen beplant, de ware boomen van de
Provence; hij komt uit op een plein, Place de l'Hôtel de Ville, waar de inwoners 's
avonds na de hitte van den dag, plegen te wandelen en biertjes te drinken in de
café's. Het middeleeuwsche stadhuis is afgebroken; alleen de oude torenspits met
de klok bleef bestaan, waarop aan weerszijden Monsieur en Madame Jacquemart
met een hamer de uren slaan. Daarnaast het théater met standbeelden van Corneille
en Molière; beide gebouwen met reeksen van kolommen dateeren van het tijdperk
van Louis-Philippe! In het midden van het plein staat een gedenkteeken, opgericht
om de honderdjarige vereeniging te gedenken van Avignon met Frankrijk
(1791-1891), zeker een merkwaardig feit; maar het was waarlijk niet noodig daarvoor
zulk een leelijk monument te fabriceeren.
Langs steile straatjes stijgen wij naar den top van de rots, waar de ontzettende
steenmassa van het Pauselijk Paleis ons overweldigt. Die hooge muren, gedurende
zeshonderd jaren door de zon geblakerd, kregen een wonderbare kleur van allerlei
tinten kastanje-bruin en kopergroen. Hoe groot het plein ook is, wij kunnen geen
afstand vinden om het heele gebouw te overzien. Ten Noorden van het Paleis en
op hetzelfde alignement staat de Kathedraal: Notre-Dame-des-Doms, de Sint-Pieter
van dit Rome. En daarnaast is een zeer fraaie groote tuin geplant, op de plaats waar
vroeger het kasteel stond; groene eiken, platanen en kastanjeboomen, frisch gras
met madeliefjes om een vijver nooden ons tot rusten in de koele schaduw. De
heerlijke luchten van lavendel en viooltjes snuiven wij op, terwijl wij genieten van
het verre uitzicht op den Rhône; ziet hoe de onstuimige stroom recht op ons afkomt
en zich dan plotseling westwaarts keert, een buiging makende voor
Notre-Dame-des-Doms, zooals Mistral de Provençaalsche dichter het zingt in Mireille.
1)
In een ander zijner dichtwerken ‘Lou Pouémo dóu Rose’ beschrijft hij een
wonderbare reis eener flotille vaartuigen van Lyon naar zee; zoo behoorde men
Avignon te naderen:
‘Maar plots, gelijk 't gordijn van een theater,
‘Dat vóór ons opgaat aan den horizon,
‘Zien wij de boomen slinken aan den oever
‘En met de heuvlenrij in 't niet verdwijnen
‘Voor een ontzettend hoogen hoop van torens,
‘Die de ondergaande zon in koningspracht
‘Ontvlamt en schildert met haar purpren luister;
‘Dat 's Avignon; met haar Paleis der Pausen,
‘Gezeten op haar hooge reuzenrots!
‘Dat 's Avignon, klokluidster van de vreugde,

1)

Het Gedicht van den Rhône.
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‘Die beurt om beurt de spitsen harer torens
‘Met bloemwerk als bezaaid ten hemel heft;
‘Dat 's Avignon: het peetkind van Sint Pieter,
‘Wiens bark zij in haar haven hield voor anker,
‘Wiens sleutels zij gevoerd heeft in haar gordel,
‘Breed gekanteeld; de vroolijk dienstbre stad,
‘Door den mistraal ontkleed, blootshoofds geblazen,
‘En die na 't blinken van de grootste glorie
‘Niets overhield voor zich als zorgeloosheid....

In de vorige eeuw vond men het noodig óm de groote monumenten der
middeleeuwen groote pleinen te scheppen. In de XIVe eeuw, toen het Paleis werd
gebouwd, was de top van de rots vol huizen en wijngaarden; nog honderd jaar
geleden stond het Paleis aan een klein straatje; wie er door liep kon alleen opmerken
hoe de steenen dier oude muren, klein en gelijk van afmeting met groote vaardigheid
waren gemetseld.
Maar op vele plaatsen in de stad is het geheele bouw-complex te zien, boven de
lage huizen uitkomende; geen beteren indruk krijgen wij, dan door ons met een
roeibootje naar het eiland Barthelasse te doen voeren, midden in den stroom gelegen;
vandaar overziet men de geheele stad. Links aan den Rhône-kant verheft zich
loodrecht uit den waterspiegel de reuzenrots met hare monumenten; rechts daalt
de lijn in langzame glooiïng door de menigvuldige klokkentorens onderbroken; waar
de rots den bodem nadert, sluiten de stadsmuren er zich aan.
Wanneer wij ons nog meer naar links keeren, breiden wij de schilderij uit en nemen
er de overblijfsels der oude brug van Avignon in op. En wanneer wij onzen dag goed
gekozen hebben, midden in den zomer in den namiddag, kunnen wij het veel
misbruikte woord ‘s c h i t t e r e n d ’ toepassen. De lucht is niet donkerblauw, zooals
op de chromo's der Italiaansche meren, maar vloeibaar wit: eene licht-intensiteit
van wit-gloeiend ijzer en over het geheele landschap dwarrelen gouden schichtjes.
Alle lijnen zijn scherp afgeteekend als silhouetten; donker-bruin zijn het Paleis en
de vestingmuren; de kathedraal oudgrijs, met het vlammend gouden beeld in top;
de huizenmassa's, de torens der kerken, de roode daken en overal daartusschen
het groen geboomte dat rust geeft aan het oog. De vier overgebleven bogen der
brug zijn vier omlijstingen van klassieke landschappen, waar groene heuvels oprijzen
uit het Rhône-water.
De ‘Pont d'Avignon’ is in de laatste helft der XIIe eeuw gebouwd onder leiding
van St. Bénezet, een schaapherder, stichter eener broederschap der ‘Frères
Pontifes’, ten doel hebbende werken uit te voeren in het algemeen belang. St.
Bénezet verzamelde aalmoezen en bestuurde den bouw. Deze
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brug was een kilometer lang en slechts vier of vijf meter breed; zij had tweeëntwintig
bogen. Voor haar tijd was zij een wonder en bracht aan de stad Avignon nieuwe
welvaart. Het is dus te begrijpen dat de man, die haar wist te bouwen, als een Heilige
werd vereerd en zijn weldaad werd erkend door de stichting eener kapel op de brug
zelve.
Behalve de brug is de Kathedraal van Notre-Dame-des-Doms het eenige
monument dat van het tijdperk vóór het verblijf der Pausen is overgebleven. Men
heeft vaak aan dit eerwaardige gebouw een hoogeren ouderdom toegekend, dan
het inderdaad bezat. De klassieke kapiteelen deden vermoeden dat men met een
bouwwerk uit de vierde, of vijfde eeuw te doen had, maar het is thans uitgemaakt
dat de kerk is gebouwd in de XIIe eeuw. Wie trouwens de overblijfsels der kerk van
St. Gilles kent en andere Provençaalsche gebouwen, die aan laat-Romeinsche
monumenten doen denken, maar ongetwijfeld in den bloeitijd van den Romaanschen
stijl gebouwd zijn, kan alleen constateeren dat in de Provence de tradities van het
oude Rome lang zijn bewaard gebleven.
De XIIe eeuw was voor Avignon een tijdperk van bloei. Het had stedelijke rechten
gekregen en de bisschop deelde met de consuls het stads-bestuur. In alle steden
ontstonden uit deze samenwerking de kathedralen; zoo ook hier.
De voorgevel bestaat uit een groot poortgewelf, gedragen door twee klassieke
kolommen, waarboven een driehoekig fronton met een fresco. Deze poort geeft
toegang tot de eigenlijke voordeur der kerk, geëncadreerd door twee fijne gedraaide
kolommen, die een halfrond tympan dragen; daar omheen een portiek met twee
groote gecanneleerde kolommen, kroonlijst en driehoekig fronton. Dit laatste is
versierd door een fresco van Simone de Martini, voorstellende God de Vader met
twee engelen; op het tympan is ook een fresco geschilderd. Boven deze ingang
verheft zich een zware Romaansche toren, waarop men een kleine eeuw geleden
een kolossaal Mariabeeld heeft geplaatst, buiten proportie met den toren, de kerk
en het stadsgezicht. Brave menschen (zonder smaak echter) openden een
inschrijving, die veel meer opbracht dan noodig was. Had men toen maar het geld
dat over was aan de armen gegeven! Was de penningmeester er nog maar bij tijds
met de kas vandoor gegaan! Ook dat buitenkansje werd verkeken; men heeft het
beeld driemaal grooter besteld en de kerk bedorven.
De Kathedraal is oorspronkelijk gebouwd met één schip en zonder dwarspand.
Boven het koor een kleine koepel met vensters voorzien, juist van vorm, goed van
proportie. In de XIVe eeuw heeft men twee kapellen aan het schip gebouwd, als
transept. Men bouwde nu en dan nieuwe kapellen bij en vergrootte in de XVIe eeuw
de apsis, waar men de portretten der zeven legitieme Pausen in ophing. In de XVIIe
eeuw werd het inwendige zoo getransformeerd dat men zijn oogen niet gelooft:
tusschen de groote arcaden
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bracht men Italiaansche loggia's aan, met rijke balusters, weelderige ornamenten,
bloemen, engeltjes enz., gebeeldhouwd door Perù; hoe schoon ook op zich zelven,
zijn deze loggia's in een kerkgebouw van de XIIe eeuw geheel misplaatst.
De kerk staat vol merkwaardige meubels en kunstwerken. Men vindt er nog het
altaar van groen marmer, waar de Pausen officieerden, een witmarmeren zetel der
XIIe eeuw, versierd met den leeuw van St. Marcus en het kalf van St. Lucas, die
den Pausen tot troon heeft gediend. Het grafmonument van Johannes XXII,
herhaaldelijk verplaatst, staat thans weer in de kapel, die er oorspronkelijk voor was
gebouwd. Het verbeeldt een hooge katafalk, met rijk-versierde opgaande lijnen, fijn
geprofileerd en voorzien van pinakels, bloemen en nissen. Het liggende marmeren
beeld van den Paus is verdwenen; er ligt een steenen bisschop voor in de plaats.
Veel van de versieringen en alle beeldjes zijn eveneens verdwenen. Door de geheele
kerk hangen goede schilderijen van de beide schilders-dynastieën Parrocel en
Mignard.

Clemens V (1305-1314)
Avignon was altijd een zeer welvarende stad. Het lag aan een kruispunt van wegen
te land en te water. Wie naar Italië ging moest er voorbij en bleef er eenigen tijd
vertoeven. In overoude tijden reeds onderhielden de bewoners een drukke
scheepvaart op den Rhône en de zijrivieren; thans hebben de mariniers nog hun
wijk aan den voet der rots. Maar de XIVe eeuw zou met het verblijf der Pausen een
ongehoorde welvaart brengen aan deze merkwaardige stad. Door sommige
tijdgenooten, en ook door latere historici werd dit verblijf met zwarte kleuren
afgeschilderd. Dante vond het woord uit van ‘Babylonische gevangenschap der
Pausen.’ Petrarca spreekt van Avignon als van het ‘moderne Babylon’. Vilani, de
Florentijnsche kroniekschrijver, een onbeschaamde kwaadspreker, vertelt de
lasterlijkste praatjes over de drie eerste Avignonsche Pausen; alleen zijn dood
verhinderde hem ook de anderen te bekladden. Ughelli (1717) schrijft dat de
overplaatsing van de Pausen naar Avignon meer kwaad deed aan Italië dan alle
invallen der Barbaren. Daar luidt het ware woord. Dat de Pausen vóór hun verblijf
in Avignon gedurende meer dan zestig jaren Rome ontvloden, ging er bij de Italianen
mee door: zij bleven in Italië; maar dat zij daarna naar den vreemde gingen om zich
in Avignon te vestigen vond men ongehoord. De Duitsche historici zijn echter niet
minder streng. Hase (Kirchengeschichte 1877) noemt de Avignonsche Pausen
Fransche hof-bisschoppen; Martens beweert dat zij geen regeeringsdaad verrichtten
zonder toestemming der Fransche Koningen; een ander dat zij hun slaven waren.
Maar in 1880 heeft Paus Leo XIII de archieven van het Vaticaan voor de
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wetenschap geopend en sedert dien tijd, heeft men de geschiedenis der Pausen
1)
volgens de documenten kunnen bestudeeren. De Duitschers moeten niet vergeten,
dat de Pausen te Rome te rekenen hadden met den Romeinschen Prefect, door
den Keizer benoemd. Ook niet dat Avignon in de Middeleeuwen niet in Frankrijk
lag; de Rhône was toen de grens tusschen het koning- en het keizerrijk, ook het
Arelatisch koninkrijk gold als een leen van den Keizer. Sedert honderd jaar behoorde
het Comtat Venaissin aan den H. Stoel, behalve Avignon, zelf eene soort vrije stad
onder de suzereiniteit van den Koning van Napels, die in Italië de Vicarius des
Pausen en diens leenman was. Sedert meer dan zestig jaren werd Italië gekweld
door de woelingen en de burgertwisten van Welfen en Gibelijnen; beide partijen
bevochten elkander op de wreedste wijze; de Pausen konden te Rome niet langer
blijven; zij weken uit en trokken van plaats tot plaats. Dante, die zelf aan de
partijschappen meedeed, verdoemde in zijne ‘schrecklichen terzetten’ de vijanden
van zijn land en van zijn partij ter helle. Paus Clemens V en Philippe-le-Bel vinden
in zijn ‘Inferno’ beiden hun plaats. Deze beide Fransche vorsten waren twee
contrasten: Philippe is de brutale krachtman, die weet wat hij wil en zijn wil
meedoogenloos uitvoert. Clemens V was zwak en ziek, had eene bangelijke natuur
en geen wil. Philippe had geld noodig en zocht het ‘waar het te vinden was’: bij de
Vlamingen, bij de Joden, bij de Lombardijers; later dacht hij aan de Tempeliers. De
toenmalige Paus Bonifacius VIII had hem berispt om zijn optreden tegen zijn leenman
den Vlaamschen Graaf en over zijne houding in de zaak der beneficiën; de strijd
werd feller en feller en ten slotte liet Nogaret, 's Konings minister, den Paus oplichten,
die ten gevolge van dezen aanslag het leven liet. (1303) Toen nu twee jaar later
Bertrand de Goth, aartsbisschop van Bordeaux, door het conclave, te Peruggia
vergaderd, tot Paus werd verkozen, meende Philippe het pleit te hebben gewonnen.
Twee dingen wenschte hij van den nieuwen Paus, die zich Clemens V liet noemen,
te verkrijgen, 1e de vernietiging der excommunicatie van Bonifacius VIII en 2e de
opheffing van de orde der Tempeliers; hij liet niet af op den zwakken Paus zijn
invloed uit te oefenen. Clemens wist geen uitkomen; hij was bang voor Philippe,
bang om naar Rome te trekken, waar de toestand niet verbeterd was, bang om op
dezelfde plaats te blijven en reisde van stad tot stad. Hij kwam ten slotte in Avignon
en nam zijn intrek in het klooster der Dominicanen, waar hij meende dat Philippe
zijn kwaden invloed niet meer kon doen gelden; de stad behoorde aan zijn vriend
den Koning van Napels en het omgelegen graafschap behoorde hem. Helaas!
Philippe was sterker dan hij en had dreigmiddelen tot zijn dienst, zoodat ten slotte
de Paus de orde der Tempeliers ophief. Maar hij beval tevens de goederen der orde
aan de Ridders

1)

Onze landgenoot Dr. G. Brom gaf in 1911 een ‘Guide aux Archives du Vatican’ uit en ook
een werk in het Hollandsch over dit onderwerp.
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PLAN VAN HET PAUSELIJK PALEIS, OVERGENOMEN UIT: DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L'ARCHITECTURE
FRANçAISE DU XIE AU XVIE SIÈCLE, PAR E. VIOLLET-LE-DUC LEGENDE: - A. KATHEDRAAL
NOTRE-DAME-DES-DOMS (XIIE EEUW), VÓÓR DEN BOUW DER KAPELLEN EN DE VERGROOTING VAN
DEN APSIS. - B (WEST). TOUR DE LA CAMPANE. - B (OOST). TOUR DE TROUILLAS. - B. DE PLAATS
VAN HET OUD-BISSCHOPPELIJK PALEIS, DAT DOOR INBOUWING VAN HET KERKJE ST. ETIENNE (LATER
PAUSELIJKE KAPEL) TOT N. VLEUGEL VAN HET PAUSELIJK PALEIS WERD. - C. NOORDELIJKE
BINNENPLAATS MET KLOOSTERGANGEN. - D. ZUIDELIJKE BINNENPLAATS. - E. ZAAL V.D. KAATSBAAN.
- F. TOUR DE LA GLACIÈRE. - G. PAUSELIJKE KAPEL VAN CLEMENS VI OP DE 1E ÉTAGE, HIERONDER
GELIJKSTRAATS DE AUDIENTIE-ZAAL. - H. TOUR ST. LAURENT. - I. EERETRAP NAAR DE KAPEL VAN
CLEMENS VI. - J. DE ARC-BOUTANT OVER DE SMALLE RUE PEYROLERIE. - K. DIENSTTRAP, LEIDENDE
NAAR DE GANG DIE DE DIVERSE KAMERS VERBINDT. - L.L. WENTELTRAPPEN ACHTER DE
MONUMENTALE INGANG. - M. TOUR DE ST. JEAN. - N. CONSISTORIE-ZAAL. - O. TOUR DES ANGES.
- P. SLUIPPOORT. - Q. TOUR DE LA GâCHE. - T. TOUR DE LA GARDE-ROBE
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van St. Jan toe te wijzen. (Les Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem). De
overlevering zegt, dat Clemens V in gezonde oogenblikken om een of ander koddig
gezegde lang en hartelijk lachen kon. Hoe moet hij gelachen hebben, toen hij aan
Philippe-le-Bel deze kool had gestoofd. De Koning zette de vervolging tegen de
Tempeliers op eigen rekening voort en liet op 18 Maart 1314 de voornaamsten
hunner verbranden. Jacques de Molay richtte zijn blikken naar de Notre-Dame en
daagde den Paus, den Koning en diens minister Nogaret voor Gods rechterstoel.
Dezen stierven alle drie vóór het jaar ten einde was. Is het wonder dat men in deze
tragische ontknooping den vinger Gods meende te zien?

Johannes XXII (1316-1334)
Na den dood van Clemens V bleef de Pauselijke Stoel twee jaar onbezet. De
kardinalen konden het niet eens worden. Eindelijk verkozen zij Jacques Duèse,
bisschop van Avignon tot Paus, die onder den naam van Johannes XXII het
opperbestuur der Kerk aanvaardde. Hij regeerde met vaste hand en het stond
geschreven, dat hij niet aan een anders leiband zou loopen. Zijn onafhankelijkheid
toonde hij vooral tegenover Keizer Lodewijk I van Beieren, dien wij uit onze
Vaderlandsche Geschiedenis kennen als echtgenoot van Margaretha van
Henegouwen en vader van Willem V, eerste graaf uit het Beiersche huis. Lodewijk
kwam herhaaldelijk met een groot leger Italië binnenvallen; telkens ontbrandden
dan de felle twisten tusschen Welfen en Gibelijnen, welke laatsten de partij van den
Keizer voorstonden; alles wat de Paus gedaan had tot bevrediging was dan weer
verloren. In de questie der Fraticelli zette de Keizer ook den Paus den voet dwars.
Deze secte was gerecruteerd uit de meest geëxalteerde Franciscanen, die den
geestelijken raad van den H. Franciscus van Assisi overdreven, de armoede als
doel najoegen, geen graan wilden bewaren, niet wilden werken, alleen van
aalmoezen leven en - denkende zoodoende de volmaaktheid te hebben bereikt, beweerden, dat niets hun tot zonde kon worden aangerekend. De Paus had hen
herhaaldelijk veroordeeld; de Keizer ontving hen aan zijn hof en toen de strijd
tusschen Lodewijk en Johannes op zijn hoogst was opgedreven, probeerde de
Keizer op een reis naar Rome den Paus af te zetten en liet hij een der Fraticelli, een
onnoozel, ongeleerd mensch als Paus uitroepen onder den naam van Nicolaas V.
O! dat huis Wittelsbach met zijne erfelijke krankzinnigheid!
Tot 1880 meende iedereen dat Johannes XXII het pauselijk Paleis te Avignon
had gebouwd en daartoe een architect uit Italië had ontboden: Obreri. Violet-le-Duc,
lange jaren vóór 1880, verklaarde dadelijk dat de naam Obreri niet Italiaansch was
en het bouwwerk nog veel minder: het droeg alle kenmerken van de Zuid-Fransche
architectuur (Dictionnaire de
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l'Architecture; Deel VII, pagina 28). De pauselijke archieven bevestigen deze
waarheid en geven alle détails over den bouw. Johannes XXII deed niet anders dan
zijn bisschoppelijk paleis, dat aan den Zuidkant der Kathedraal stond, vergrooten
en er een kerkje aan St. Etienne gewijd, in op nemen. Het is niet noodig over deze
werken veel te spreken, daar er nagenoeg niets van is overgebleven. Zijn opvolger
heeft alles op nieuw laten bouwen.

Benedictus XII (1334-1342)
Na den dood van Johannes XXII kwamen de kardinalen voor de eerste maal in
Avignon bijeen om een nieuwen Paus te kiezen. Voor de eerste maal stelden zij als
voorwaarde dat de gekozen Paus den H. Stoel niet naar Rome terug zou brengen.
Hoogst gewichtig was deze voorwaarde. Men begrijpt dat de beide eerste
Avignonsche Pausen door omstandigheden gedwongen waren zich buiten Rome
op te houden; thans werd de vestiging in Avignon een principieel en voldongen feit.
Toen de gekozene, Jacques Fournier, een vrome en geleerde Cisterciënster monnik,
die nooit zijn pij heeft afgelegd en daarom eerst de witte kardinaal en later de witte
Paus genoemd werd, onder den naam van Benedictus XII de keuze aannam bezwoor
hij niet naar Rome terug te keeren. Zoo bleef de Roomsche Paus aan de oevers
van den Rhône in Avignon.
Vilani vertelt met zijn kwade tong het volgende praatje: toen in het Conclave de
keuze op hem gevallen was, riep Benedictus uit ‘Broeders, wat hebt gij gedaan?
Gij hebt een ezel gekozen.’ Daar hij zeer diepgaande studies had gemaakt aan de
Parijsche Sorbonne en aan het College St. Bernard, valt het leugenachtige van het
praatje te meer in het oog, maar het is een der weinige dat ik durf na te vertellen.
Benedictus XII is de ware bouwer van het pauselijk paleis; hij installeert zich
definitief in Avignon en wenscht een paleis groot genoeg om het geheele pauselijk
hof te herbergen en - omdat hij alles wenschte te voorzien - zoo sterk dat het een
geregeld beleg zou kunnen doorstaan. Vandaar die ontzaglijke muren: veertig meter
hoog, drie meter dik; die torens meer dan vijftig meter boven den beganen grond;
die kleine venstertjes aan den buitenkant. Het eerste wat ons treft, wanneer wij het
plan bezien is de verregaande onregelmatigheid; deze heeft ten oorzaak dat het
gebouw op een zoo ongelijke helling geplaatst is: aan de N.W.-zijde is het terrein
het hoogst; het loopt naar het Zuiden en het Oosten glooiend af.
Van buiten zijn zware steunbeeren aangebracht en machicoulies, die zich in
breede donkere schaduwen op het gebouw afteekenen; de hooge muren zijn van
kanteelen voorzien.
Alle gebouwen om de Noordelijke binnenplaats zijn door Benedictus gebouwd,
alsmede de Oostelijke vleugel der Zuidelijke. De Pauselijke kapel
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bevond zich aan den Noordelijken vleugel; twee torens flankeeren deze zijde; ten
W. de Tour de la Campane, ten O. de Tour de la Glacière; daar bevonden zich de
keukens en de ijskasten. Toen men een groote honderd jaar geleden belang begon
te stellen in Middeleeuwsche bouwkunst, zag men deze groote keukens aan als
lokalen der Pauselijke inquisitie en dischte Prosper Mérimée heele verhalen op van
de manier, waarop men den oven en de diverse haken en pennen op de lichamen
der ketters toepaste. Goddank! waren de ketters, die men hier braadde, ossen en
schapen; maar de romantici konden zich geen kasteel denken zonder oubliettes,
(die feitelijk latrines bleken te zijn) en zonder pijnbanken en folterwerktuigen (die
keukens waren). Het Paleis werd voortdurend bewoond door 3 à 400 personen; en
dan waren er soms nog feesten, waar misschien wel de heele stad geïnviteerd werd.
Zoo lezen wij van een gastmaal op 22 November 1324 door Johannes XXII
aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk zijner nicht Jeanne de Trian met den
jonker Guichard de Poitiers. Daar werden verorberd: 4012 brooden, 8 ossen, 55
varkens, 4 wilde zwijnen, diverse visschen, 200 kapoenen, 580 patrijzen, 40
regenvogels, 37 eenden, 50 duiven, 200 pond kaas, 3000 eieren, 2000 appelen en
andere vruchten; en om dat alles weg te spoelen dronk men er bij 11 last wijn. Maar
de Romantiek heeft nooit gedacht dat men in de Middeleeuwen noodig had te eten
en te drinken.
Men bouwde den ‘Tour des Anges’ als Pauselijke schatkamer en woonkamer. In
de drie meter dikke muren zijn de trappen uitgespaard. Tusschen den ‘Tour de la
Glacière’ en den ‘Tour des Anges’ bouwde men de Consistorie-zaal, waar de Paus
en de kardinalen recht spraken. Het is in deze zaal dat de schoone, jonge Koningin
Jeanne van Napels, in het jaar 1348 zich kwam verdedigen tegen de beschuldiging
haar man te hebben doen vermoorden: Jeanne doet aan Maria Stuart denken; zij
beleefde vele avonturen, is eenige malen getrouwd geweest, is ontvoerd, gevlucht,
van moord op haar man beticht; zij twistte met hare onderdanen enz. Zij wist het
consistorie van haar onschuld te overtuigen en werd in haar eer en titels hersteld.
Vóór te vertrekken, verkocht zij de stad Avignon aan den Paus voor een som van
tachtigduizend goudguldens, zoodat van dien dag af het geheele Comtat Venaissin
den Paus toebehoorde.
Benedictus besteedde zes jaren om dit grootsche bouwwerk gereed te maken
en toen het af was, vond hij den ‘Tour de la Glacière te zwak en liet er vlak naast
een anderen bouwen, den ‘Tour de Trouillas’, een ware kolos, 59 meter boven den
beganen grond. Deze toren was als het ware eene symbolische voorstelling van
den Paus zelf, die groot en gezet was, een hooge kleur had en een Herculische
gestalte.

Clemens VI (1342-1352)
Benedictus stierf in 1342; het Conclave kwam wederom in Avignon bij
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elkaar en verkoos ditmaal tot Paus een ‘Grand-Seigneur’ Pierre Rogier de Beaufort,
uit eene oude adellijke familie van de Limousin, aartsbisschop van Rouaan. Daar
hij geboren onderdaan was van den Koning van Engeland en vriend van den Koning
van Frankrijk, meende men in hem den man te vinden, die eindelijk den vrede zou
herstellen en een nieuwen kruistocht prediken. Hij mocht echter hierin niet slagen.
Zijn hof was het voornaamste van Europa; de grootste geesten van zijn tijd
kwamen in Avignon bijeen: dichters, schilders, geleerden. Afgezanten van alle
andere hoven met hun gevolg verbleven er geregeld; prinsen en koningen kwamen
er dikwijls en gaarne.
Clemens VI droeg aan Jean de Loubières op het Paleis af te bouwen. De
Oostvleugel werd verlengd met een nieuwen toren: den ‘Tour de la Garde-Robe’,
waarin niet alleen alle kleederen en gewaden werden opgeborgen, maar ook alle
meubelen, die niet in gebruik waren. Deze toren sluit dadelijk aan den geheel
nieuwen Zuidvleugel, het schoonste gedeelte van het Paleis, die door twee zalen,
boven elkander geplaatst, geheel wordt ingenomen. Gelijkstraats bevindt zich de
Audiëntie-zaal, tweeënvijftig meter lang, zestien meter breed en elf meter hoog;
deze zaal is verdeeld in twee beuken van zes travees; vijf pijlers, ieder samengesteld
uit acht kolommen, die de krommingen der dwarsboogen en der kruisribben dragen,
scheiden de beide beuken; de overeenkomstige krommingen tegen de muren worden
door consoles opgenomen; de eenige ornamenten zijn de met bladwerk versierde
kapiteelen en consoles, benevens de sluitsteenen der ogiefbogen; de laatste dragen
een schild met zes rozen, het sprekende wapen van den Paus (Rogier) en het
wapenschild der stad Rome met de indrukwekkende letters: S.P.Q.R.
Boven deze zaal ligt de nieuwe kapel, met hetzelfde grondvlak en een hoogte
van twintig meter. Deze kapel heeft maar een enkelen beuk; de indruk van lichtheid
en grootte wordt daardoor nog sterker. Alleen aan drie zijden zijn vensters
aangebracht; als voorzorg tegen den onstuimigen mistraal hebben de meeste kerken
en particuliere gebouwen geen vensters aan de Noordzijde. De krommingen der
bogen worden door consoles en pilasters opgenomen.
De militaire génie heeft in het begin der vorige eeuw deze kapel, evenals alle
groote zalen van het Paleis voor militaire doeleinden ingericht; vier vloeren had men
er in aangebracht en allerlei schotten, zoodat het ondoenlijk was een indruk van het
geheel te krijgen. Sedert 1906, na veertig jaren tijdverlies van rapporten-maken en
papperassen, zijn dan eindelijk de soldaatjes vertrokken en begon men met al die
schotten en vloeren uit te breken. Nu zien en bewonderen wij deze kapel, met hare
volmaakte proporties en de zuivere teekening harer lijnen.
Een monumentale trap, waar fantastische culs-de-lampe de gewelfribben dragen,
leidt van den grond tot de kapel; op het voorportaal is een hoog
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venster, dat op de binnenplaats uitkomt en waaruit de Paus zijn zegen placht te
geven. De deuren der kapel, helaas, zeer beschadigd, heeft men achter militair
metselwerk teruggevonden. Het tympan verbeeldt het laatste oordeel; rechts ziet
men nog hoe de verdoemden in de hel worden gesmeten; in de booglijsten zijn lieve
gracieuse engeltjes afgebeeld; de kolombeelden zijn alle verdwenen, op een na dat
onherkenbaar bedorven is. Op de sousbassementen vindt men diverse voorstellingen
uit de dierenwereld, zooals te Sens, te Rouaan en elders.
In bijna alle beschrijvingen van het Pauselijk Paleis, kan men lezen, hoe
eigenaardig het is dat aan dit gebouw der XIVe eeuw geen luchtbogen zijn
aangebracht en dan volgt een tirade over den tegenzin der Provençalen voor deze
bogen. Deze bewering vormt een dubbele nonsens; in de Noordelijke provinciën
van Frankrijk, waar de gothiek is uitgevonden en het eerst in al zijn volheid toegepast,
gebruikte men luchtbogen om een hoogen middenbeuk met vensters te steunen,
(bijna zeide ik: te stutten) over de lage zijbeuken heen; maar nooit heeft een
bouwmeester in de Middeleeuwen luchtbogen gemaakt voor gebouwen, die als
deze kapel, als de Sainte-Chapelle te Parijs, of als de Angevijnsche kerken met één
beuk gebouwd zijn. Maar bezichtigen wij eens het gebouw van buiten aan den
Zuidkant in de smalle rue Peyrolerie, dan zien wij dat de bouwmeester het noodig
vond den muur te steunen, ook om de belangrijke glooiïng van den bodem. Maar
het contrefort dat hij daarvoor berekende zou zulk een ver vooruitstekend grondvlak
noodig hebben, dat het de smalle straat had afgesloten en hij maakte er een
luchtboog van, die het smalle straatje overbrugt.
Om het Paleis nu af te bouwen, verbond men dezen Zuidelijken vleugel door een
façade met den bouw van Benedictus; waardoor de Zuidelijke binnenplaats was
afgesloten. De hoofdingang van het Paleis kwam in het midden dezer façade: een
hooge poort, door twee teekenachtige punttorentjes geflankeerd, die thans zijn
afgebroken. Het wapenschild van Clemens met de zes rozen, door twee engelen
gedragen prijkt er boven. Dit fraaie bas-relief bleef voor ons bewaard, doordat het
in den revolutie-tijd toevallig bedekt was.

(Slot volgt)
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Vergelijkende studie
door W. Steenhoff
ER is, met de beste bedoelingen, nog al eens geschreven over ‘het zien van kunst’
- te betwijfelen valt echter of het veel vrucht kan afdragen, vooral wanneer daarmee
beoogd wordt het verschaffen van een vasten leiddraad bij het keuren en waardeeren
van alles wat als kunstuiting onder het oog komt. Handleidingen bestaan er op alle
gebied; ze zijn dikwijls zeer dienstig, en ook noodig, als ‘deskundige’ voorlichting.
Maar, zelfs over onderwerpen van louter technischen- of wetenschappelijken aard
(bijv. over radio, of cosmologie) is als stilzwijgende conditie vooropgesteld, dat, uit
levende belangstelling in het betreffende onderwerp, er hunkerend wordt uitgezien
naar de handleiding van een ‘deskundige’ - dat is iemand die theoretisch op de
hoogte is. Verder dan het bijbrengen van onontbeerlijke wetenswaardigheden reikt
die voorlichting dan niet - in de praktijk, dat is de vruchtbare verwerking van de
theoretische stof, is de leergierige op het eigen initiatief aangewezen. Voor
onderwerpen, waarbij het spiritueele element meer overwegend is (bijv. het
schaakspel) is de theoretische voorlichting nog veel minder onmisbaar - zij 't niet
volstrekt overbodig - maar door het praktische spel zal een liefhebber toch beter
leeren spelen dan door het bestudeeren van handboeken. Van theorie kan alleen
een p a s s e n d gebruik worden gemaakt en er kunnen zich gevallen voordoen
waarin ze zelfs te verwerpen is. Zoo gaat het bijv. in de praktijk van het schaakspel
niet onvoorwaardelijk op, dat de koningin het oppermachtige stuk is, of een kasteel
meer waard dan een raadsheer en die wil leeren fietsen kan juist wel eens 'n leelijke
val doen, door zich in een netelig oogenblik vast te klampen aan den voorgeschreven
regel: dóórtrappen en stuur recht houden! Algemeengeldende regels kunnen geen
rekening houden met bijzondere omstandigheden, met onvoorziene gevallen. En
zijn het juist niet de onvoorziene gevallen, die de levenstoestanden maken? Speelt
ook, tot zekere hoogte, het toevallige niet de gewichtigste rol bij het ontstaan van
een kunstwerk? In dien verstande dan, dat de auteur, indien hij het volbrachte werk
in den gang van zijn wording naspeurt, zich moet bekennen, dat buiten zijn
berekening alles er in gekomen is, en overal in elkaar passend, precies zooals het
zijn moest. 'k Zou hier kunnen herinneren aan de vruchtelooze inspanning van den
leerling van Leonardo, om, met aanwending van de kleurschaaltjes, door den meester
zorgvuldig gearrangeerd, een harmonieus kleurgeheel in zijn schilderij te verkrijgen;
toen hij echter zich over zijn mislukken beklaagde tegen een medescholier, zei deze:
‘als de meester schildert, gebruikt hij zijn kleurschaaltjes niet!’
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Theoretische leeringen eindigen dààr, waar de weetgierige het nu zelf verder maar
vinden moet, dat is, als hij, toegerust met het noodig-wetenswaardige, zelfstandig
aan 't werk kan gaan.
Algemeen geldende regelen voor den aspirant in ‘kunst-zien’ zijn niet op te stellen,
omdat van buiten af geen regeling mogelijk is voor de individueele bevattelijkheid.
Alle schoonheidsbevinding is ten slotte persoonlijke ontdekking.
Zelfs zou alle voorlichting overbodig zijn indien de menschen actief genoeg waren
- gedreven door een waarachtige of ongeveinsde belangstelling - om zich zèlf te
leeren uit de aanschouwing der kunstwerken. Er zou bijv. zwijgend college kunnen
gegeven worden door een zoodanige, voortdurend verwisselende rangschikking
van kunstuitingen (met paedagogisch beleid) dat deze, overtuigender dan alle
woorden, gaan spreken voor zich zelf. Behalve een kijk op kunst, zou, als de
groepeering daarop was aangelegd, inzicht van kunsthistorische verhoudingen en
onderlinge relaties worden bijgebracht. Wat echter de hoofdzaak is, de lust tot zien
kan er door gewekt en verder aangewakkerd worden; de kènnis in zoo'n praktische
leerschool opgedaan, blijft dan geestelijk eigendom. Niettemin kunnen toelichtende
opmerkingen van meer ingewijden, die dan niet de bedoeling hebben een vaste
waardebepaling van het kunstgehalte, maar een aanwijzing van kenmerkende
teekenen, die kunnen doen onderscheiden het kunst-soortige, van dienst zijn.
Zoo heb ik hier voor me twee kleine schilderijtjes, 't eene van Fantin Latour, 't
ander van Vincent van Gogh. Ze zijn gelijksoortig, in zóóver althans, dat ze allebei
onder de rubriek: Stilleven te brengen zijn. Bovendien nog stellen ze geen levenlooze
dingen voor, maar natuurgewassen. Daarmee houdt de overeenkomst dan op. De
Fantin is een bloemstukje, van Gogh schilderde - argeloozer - wat simpele grasjes
in een gewonen bloempot. Hier begint het groote onderscheid, waarmee al aan den
kern van de fundamenteele ongelijksoortigheid in kunstuiting geraakt wordt. Het
schilderijtje van Fantin is samengesteld uit donker-roode muurbloemen, 'n viooltje,
blauwe klokjes en verder nog wat lichtere en donkere bloemetjes. Ze zijn zorgvuldig
en met smaak geschikt in een langwerpig glas, tot een fleurig bouketje, tegen een
egaal dof-groenigen achtergrond. Het is als geheel van een sierlijk aspect, met
pikante tegenstellingen in de kleurwerking en 't werd uitgevoerd met edele
bedachtzaamheid en een teeder-toetsende schildertrant. Het is beschaafd en keurig
in den besten zin. Ik kan me voorstellen, dat velen - als ze uit hun hart spreken het schilderijtje van Fantin verkiezen boven dat van Vincent van Gogh. Ik wil daaraan
zelfs toekennen een verfijndheid van smaak en keurzin. Het onderwerp heeft zijn
begrijpelijke aantrekkelijkheid (bloemen worden liever gezien dan grasjes!) maar
daarbij is er ook de exquise schilderkunstige
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voordracht. Zoo is het stukje begeerenswaard voor den verzamelaar met smaak en
‘kijk’, die met zorg een mooi plekje aan den kamerwand ervoor zal uitzoeken: een
kostelijk iets, dat decorum geeft aan het interieur en cachet aan de artistieke
neigingen van den eigenaar!
De ‘fijne neus’ voor zoo'n welverzorgd en inderdaad ook mooi schilderijtje, geeft
blijk van een eveneens gesoigneerde burgerlijke kunstzinnigheid, gecultiveerd door
een langjarige oefening van oog en smaak op gelijkgeaarde kunstproductie. We
bedoelen: het esthetisch genieten, of het appreciatievermogen, is op een bepaalde
en eenzijdige manier ingesteld. Mogelijk echter zal de welmeenende
schilderijminnaar, die niet beperkt wil zijn in het ‘kunst-zien’, na een tijd genoten te
hebben van dit fraaie schilderstukje, zich voor den geest gaan halen het werk van
andere specialisten in dit genre, uit een anderen tijd, als Jan van Huysum en vooral
Rachel Ruysch, waaraan zijn oog nog wat onwennig is, maar dat toch niet op zoo
geheel andere wijze, of om andere redenen te apprecieeren valt. Wordt hij dit gewaar,
dan kan hij gaan overwegen het verschil in kwaliteiten en vervolgens zich afvragen,
of, wat Fantin ten uitvoer bracht door die vroegere bloemschilders nog niet in perfectie
en gaafheid werd overtroffen. Het werk van Fantin kan (uit den aard van een lateren
ontwikkelingsstaat in de kunstbeoefening) eerder verlokken door een sappiger,
losser schildering en verfijnder picturale waarden, maar 't is zeer de vraag of het op
den duur meer bevrediging zal geven dan een bloemstuk van een Rachel Ruysch,
omdat dit in alles toch evenmatiger, geserreerder en onberispelijker werd
dóórgevoerd.
Met dit alles wilde ik doen uitkomen, dat het schilderijtje van Fantin maakwerk is
- zij het van de edelste soort - ten opzichte van dat van Vincent - of om het anders
te zeggen: een kostelijk staaltje van schilderijkunst, als dat van de
laat-zeventiend'eeuwers. (Minder weer is dit karakter eigen aan sommige straffere
bloemstukken in 't begin van 1600, als van Bosschaert, wien van Gogh nader staat
dan Fantin en R. Ruysch).
Toen van Gogh dit potje met grasjes ging schilderen, was het zonder de minste
achtergedachte of de ambitie, er wat moois van te maken; hij zag niet aanstonds
het schilderij in het geval - 'k zou kunnen zeggen, de s c h i l d e r had er minder
belang bij hoe 't uitviel, omdat hij zich niet bewust er toe zette kunst voort te brengen,
omdat de verrichting volkomen vrij was van menschelijke behaagzucht. In iets wat
gemaakt is, of zonder innerlijken noodzaak ontstaan, laat het bedrijf der handen
zich naspeuren en opmerken waar deze het best op dreef waren, of waar er de
teekenen zijn van moeizaam doorzetten. Zoo vertoont het schilderijtje van Fantin
zwakke gedeelten in de schildering en teekening van het glas, de voet vooral had
veel klaarder en scherper gegeven kunnen zijn. Bij een werk, dat ontstond in één
ononderbroken spanning van geestdrift, is er de on-
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bevangenheid van hand, met de nergends verslappende intensiteit van uitdrukking.
Er zijn dan geen hiaten, hinderlijke meer of minder geslaagde gedeelten in het
eigene organisme. Het bloemstukje van Fantin is roerloos - het potje met grasjes
beweeglijk van trillend leven; bij het eerste zijn de bloemen in een schoone dosch
van kleuren vastgelegd; bij het tweede hebben we de gewaarwording dat de grasjes
kunnen voortgroeien.
Kenschetsend voor den aard van dit schilderijwezen (bij Fantin) is het enkele
bloemetje, dat op het tafelvlak ligt - of juister, dat daar met opzet is neergelegd, naar
traditioneel gebruik. (Heel nauw genomen, past dit verflenst en vormloos kleurigheidje
al niet in den stijl - of in het fatsoen - van dit bloemstukje). De sprietjes naast den
bloempot bij van Gogh liggen daar niet als een wezenloos toevoegsel, maar als iets
accidenteels, natuurlijkerwijs; 't zou eerder vreemd zijn als er van den pol grasjes,
die in den aarden pot is gepropt, niet een plukje over den rand was gemorst! Maar
vooral, hoeveel pittiger is dit geschilderd, scherp en vinnig, in een menigvuldigheid
van naaldfijne flitsjes. Ze vibreeren met de grasjes in den pot meê; ze zijn van
dezelfde substantie. Dat zijn in een schilderij nietigheden, maar van de soort, gelijk
er zoo talloos in de natuur zijn - die echter bij eenige opmerkzaamheid zooveel
wonderbaarlijkheden doen gissen, dat we ze onder den loupe willen bekijken om
dit verscholen leven tot op de nerven en zenuwen na te speuren.
De vergelijkende beschouwing van deze twee schilderijtjes was er niet op
aangelegd het eene boven het ander - als voorwerp tot esthetisch genieten - aan
te prijzen, of op te dringen. De keus blijve hier vrij, met de opmerking, dat ook
betreffende het schilderij-mooi over den smaak niet te twisten valt - een smaak, die
intusschen wisselvallig is naar de tijden. (Om dit te doen inzien werd hier ook de
tegenwoordig vergeten Rachel Ruysch onder de aandacht gebracht.) Ik wilde alleen
doen opmerken het verschil in innerlijke geschapenheid en uiterlijke makelij bij deze
twee interpretaties van natuurgewassen. 't Is nog wat anders of iets ons bekorend
is, dan wel of het ons lief is. We kunnen om allerlei kwaliteiten van schilderkunstige
fraaiheid ingenomen zijn met het bloemstukje van Fantin; 't is welbehagelijk voor
onze zinnen. Maar ik weet, dat het naïvere schilderijtje van van Gogh, als we de
intensiteit der uitdrukking ervan ten volle ondergaan, ons zèlf geheel inneemt - met
de overtuiging, dat alles erin onloochenbaar is.
We reproduceeren hier nog iets van van Gogh uit den lateren tijd ('t andere is uit
de Parijsche studiejaren) met een geheel ander onderwerp. Om het een
aannemelijken titel te geven, konden we 't noemen: in het Bosch, of, Boschrand wat toch weer misleidend zou kunnen zijn. Want in een catalogus, onder Koekkoek
of Bilders - of weer anders, bij den lateren Diaz - zouden we onder die benaming
ons het schilderij al zoo-
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wat kunnen voorstellen. Maar op die wijze heeft van Gogh's schilderij dan kwalijk
een onderwerp. Het is geen pittoresk gegeven maar geeft alleen te aanschouwen
wat hem bij zijn omzwerven buiten - waarschijnlijk in of bij een bosch - heeft getroffen
en wat hij instinctief heeft begrepen, of dòòrzien, in de begrensheid van het geval,
als de onbegrensdheid der wonderwerking van de rusteloos werkzame natuur in
een bepaalde gesteldheid en verschijning van haar groei. En omdat hij daarvan zoo
vervuld was, kwam hij er niet toe te bedenken, dat zoo'n onderdeel bij de
samenstelling van een schilderij - als product van schilderijkunst - slechts van
ondergeschikte beteekenis moet worden geacht.
Het is kenteekenend voor van Gogh's kunstenaarswezen, dat hij herhaaldelijk
schilderijen maakte van deze fragmentarische soort. Maar waar een ander achteloos
voorbijloopt, omdat het niets opvallends vertoont, daar zag hij altijd weer opnieuw
met verrukking het wonder gebeuren; en wat voor den schilder, die uit de realiteit
dienstige motieven opspoort voor een schilderij, nauwelijks van fragmentarisch
belang wordt geacht, dàt werd door hem in het universeele begrepen als een
l e v e n s fragment.
En dat mag voor ons een aanwijzing zijn, dat we, zoowel in de kunst als in de
verschijnselen van natuur en alle waarneembare werkelijkheid, nog maar zeer
oppervlakkig toezien en schromelijk beperkt zijn in het opmerken van het essentieele:
de doortrildheid van leven. Het is de onvergankelijke waarde van Vincent's
werkzaamheid als mensch-schilder, dat zijn realiteits-uitbeeldingen een
kinderlijk-wijze aanduiding inhouden van het gewichtigste in de gesteldheid van
natuur en leven -: dat er in niets, en nergens, valt waar te nemen een begin of een
uiteindelijkheid.
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Lente
door Johan W. Schotman
Occidentis
Lente! .... o, heel mijn hunkrend zijn zinkt in een koelen droom:
Jong-groene sappige weiden, langs een klaren zon-bevloeiden stroom,
die kolkend loom omspoelt de donker-vochte tronken
van kort-geknotte waterwilgen, - witte wolkenbonken
drijven bol-brokkig aan het hoge blauw
en staaplen samen aan het ver verschiet
tot breed-kruivende banken....
Stil: .... een merel fluit
met diepen keelslag.... Wat nat hooi, onkruid
en wilde bloemen hebben geurdoordrenkt de lucht
van de gul zondoorblonken polderlanden....
Met wellust woelen mijn nerveuze handen
in 't hoge gras, dat parelt nog van dauw,
en mijn voldoening aemt een diepen zucht....
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O, Lente, Lente.... immer keren mijn gedachten,
mijn al te strak gespannen blijvende verlangens
naar dien goud-mist'gen Februari-morgen,
toen ik vol onverklaarde vreugde ontwaakte,
doordat in 't bleekje, in mijn perelaar,
een lijster zat en zong....
Nauw week de winter en alweer was 't wachten
op 't vroege voorjaar, met een bevend bangen
om nieuw en onbekend gebeuren, kleine zorgen,
om wat mijn groeiend leven éven raakte....
om wat vaag aangevoeld, onklaar,
mijn wankel hart bedrong.
Daar, in het hart van 't oude stille stadje
groeide 't onmerkbaar: als het jonge leven
van knoppen zich in de oude stam vergaart.
Met lichte regens kwam het meegedreven,
gedragen op een vluchtig windesuizen,
en liet groen-overwaasd de staatge grachten,
en liet de luwe lucht zoet geurbezwaard.
Dan werden violet en goudig de avondluchten
boven de deftig-ingetogen huizen
met gevels kalm van ernst en waardigheid,
dan klonken droomrig alle straatgeruchten:
't raatlen van wagens langs de oude bruggen
in tunnelwelving over 't zwarte water.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

269
En in de schemering, een wijle later,
woelde daar denken.... werelden van wijsheid,
van ongezegde dingen, van begeren
enkel gedroomd en nog niet recht gewaagd....
Lampen doorlichtend kleingeruite ramen,
en over boeken onbewogen ruggen,
en witte handen rustend stilgevouwen
aan oude banden met matgulden namen:
bezinning zoekend later daad te leren,
peinzingen vol van onbestemd beloven....
Goudglans van jeugd in sombere gebouwen,
jong schijnsel in oud mat-verweerd metaal....
Ruchtloos zich zamelen van nieuwe krachten
in de ademloos-aandachtge lentenachten,
al klaarder wil uit grijzen dool geboren....
En 't Meilied klepelend van den klokketoren,
en in een koelen tuin een nachtegaal....
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Lente van leven.... snel-vergleden jaren,
van worstlend jong-zijn, van onmondig minnen....
....ik wilde wel langs de oude grachten waren
nog eens als toen....
Het nog eens herbeginnen.
Vreemd.... hoe mij kwelt dit onbevredigd vragen:
Waarom begeer ik wéér verwonnen dagen?
Waarom verlang ik 't ónvervulde leven,
waar ik toch niets gewonnens weer wil geven?
O, Lente.... 't dieper ademen, het stiller dromen,
het wilder willen, het onrustig zijn,
het onbestemd begeren, het zijn opgenomen
in breder rythme, in ruimer wereld-zijn.
Een vroege en koele lente.... vóór de zomer
in goudbrand staat ontvlamd, en rijp en zwaar
van loof en bloemen is.
Lente: .... dwaze, bloesemgeur-dronken dromer
die de ogen half toe met een wijd gebaar
langt naar verheugenis.
Een nieuwe lente: een eeuwig-nieuw beloven
van wat verging en immer komende is,
en, wegen jaren zwaar,
nimmer wil doven.
Zo was het daar.
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Orientis
As-grauw de wereld hier.
De zonnetoorts
hoger en hoger vlamwit overzwaait
de leeggezengde landen.
Mijn huid is strak-verdroogd, en als in koorts
schroeien mijn ogen, - machteloos en mat
hangen mijn lusteloze handen.
Vanuit de trillend-hete Gobi-woestijn waait
de stofbeladen wind, dikgeel, verstikkend,
over de grijze stad.
Zwellend in kracht, smorend tot geelvuil licht
den fellen dag, en wrikkend
aan 't toornig ópgespitste dak van poort en tempel,
gillen de vlagen;
en een walm van stof
blaast door de reten van kozijn en drempel,
dekkend de dingen, stroevig, dof.
O, Lente.... een spotwoord! Dit gevloekte land
ligt bleek en hijgend met gebarsten grond,
met beddingen verdroogd en zoutbekorst,
en vol wit-pulvrend zand....
Een stijfgekrampte kikvors, dood van dorst,
ligt in een kuil waar 't laatste water stond....
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Naakte bomen stervend, jonge knoppen
bros en zwartbruin, brekend, vallend af,
Alle luide leven houdt op te kloppen,
de wereld: een schroeiend graf.
Stofwolken waaien langs eindloze wegen,
traag valt de tred der moede karavanen,
met starende ogen, in wezenloos bewegen,
langs de eendere, eendere, stofgrijze banen....
Heter de dagen, heter de nachten,
en in mijn hart vruchteloos hunkren en smachten,
een zoeken, een hevig willen van schoon,
van lente en leven, van bloemen, van geuren....
De zon staat hoog als een gillende toon
geblazen op blankmetalen bazuin,
zonder ophouden, zonder erbarmen....
Roerloos-mat, met onmachtige armen
zit ik, en staar in mijn doden tuin.
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Vanaf de hoge donkere wallen
bonzen en plenzen de driftige gongen,
beeft een wild lied door een priester gezongen....
Leeg is de hemel, leeg ligt de aarde,
de zon, die alle groei geelverschrompeld vergaarde,
laat aan de tinnen, de opkrommende haken
der omgekrinkelde, vlamgele daken
zijn vuurgloed zengen, zijn vuurvloed vallen....
En wit als as, wit als dodenbeklag,
met letters, fel-zwart als verkoolde plekken,
overwimplen gebeden de grauwe straten,
de lemen huizen met hun blinde gelaten,
als een sneeuw van vuur in den laaienden dag:
wit-en-zwart als de vaantjes die graven bedekken....
gebeden om regen, gebeden om leven,
gebed van gevloekten, tot deemoed gedreven,
gebed aan demonen om leven te geven
aan het verstervende,
aan het fel-dervende....
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En tussen de scheemrende tempelmuren,
muren rossig als smeulende vuren,
tomt de trom, tomt de trom
een bang, dof gegrom....
als een dier in benauwen, een dier in begeren,
dom, onverzettelik, stug en stom,
een beest in verbijstring, een beest in verweren,
gromt de trom....
Maar niets dan de ritseling van 't stofdroog zand
en een zwak weerlichtflitsen boven 't land
ver.... ver in 't Westen....
Uren wijd zeulen naar hun vuile krocht
uren wijd zeulen wat vuil brakkig vocht,
der bronnen laatste resten,
vrouwen met zwakke voeten, wreedgebonden,
doodmoede mannen met verdorde monden.
Wriemelend over de vlakten schuiven, afzichtlik bruin kleed,
milliarden sprinkhanen, halfstervend, hongergedreven;
Roerloos boven de blinde velden, wakend, loerend, gereed,
blijven kromsnaavlige buizerds zweven.
En dag na dag moordender middaguur,
en hoger zon in cirkelgang van vuur,
en wel na wel verslijkt, stinkend-bedorven,
en week na week meer kracht verlamd, gestorven....
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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De welke lente is dood, de zomer komt,
En alle klacht en alle hoop verstomt.
Daavrende donderslagen, bruisend-zwaar regens zinken,
hitte dampt hoog, vloeden het land verdrinken,
uit den doorweekten grond, uit poelen en moerassen
vangt zwammig leven woekerend te wassen,
vlezige groeisels, reukloos, warrig opgevaren....
En over 't smoorheet land komt ziekte waren.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
O, Lente in mijn lief land, in mijn ver land,
vol zoete reuken, vol van tederheid,
overvol bloemen, vol van zachte kleuren,
vol milde koelte, vol verwaaide geuren,
in dezen wreden, doodsen voorjaarsbrand,
dróóm ik, hoe schoon gij zijt!
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Zesde hoofdstuk
TRAAG sleepten de dagen zich voort en Paolin vlocht manden. En als na den
Zondag, met het trieste vertier van de mis en de portie soepvleesch, de Maandag
aanschoof, en na den Maandag de Dinsdag, die weer door den Woensdag gevolgd
werd, héén naar een nieuwen Zondag en Maandag, dan leek het Paolin, of ook de
dagen en de weken een eindeloos vlechtwerk waren, waaruit manden werden
gemaakt, die maanden heetten.... en welk een eeuwigheid was ééne maand, één
enkele maand van de dertig! Er waren er nog slechts vier verstreken....
Een warboel van weerbarstig riet, een bed en een bankje, een waterkruik en zes
ons brood en de ééne kom soep, dat was alles, wat bestond binnen de vier doodelijk
grijze wanden, vanwaar geen taal of teeken tot hem sprak. En doodelijk was de
stilte, den ganschen dag door, behalve somwijlen ergens een onverstaanbare stem,
als waar' het onder water. Op sommige druilerige winterdagen werd het Paolin een
zóó looden beklemming, dat hij meende te verlammen en te verstikken. En met
heimwee dacht hij terug aan de viezige zaal in Massa, waar ze met hun zessen in
verveling en twist toch een soort gezamenlijk leven hadden gehad. Tot de gruwelijke
herinnering aan dien gestropten vogel van de valsche wissels hem ook die
voorstelling vergalde.
Het eenig goede in dit gevangenisleven was het bord witte boonen met olie, de
paar sneetjes worst of het pakje tabak, die hij zich, àls hij werk had, van zijn karige
verdienste een enkele maal koopen kon; maar meer nog dan die extra's genoot hij
den slaap, den diepen, langen slaap, waaruit geen geluid hem meer wakker maakte.
Zelfs de lantaren van de wacht niet.
De slaap; maar hoe dikwijls weigerde die te komen. Vroeg al doofde hij zijn kaars,
en, wakker liggend, begon hij aan Rosa te denken en aan dien niet te gelooven dag,
aan dien uitzinnigen avond van 26 Mei 1922! Doch zoo weelderig en onstuimig
strekten zich dan zijn gedachten haar toe, dat hij moedwillig ze weer van haar weg
moest wenden. De hartstocht verdwaasde hem. Hij hield het niet uit.
Soms was het, of hij gedwongen werd, alle de liefde-avonturen van zijn leven
langs te peinzen. Vele van die vrouwen en meisjes waren verwischt in zijn geheugen,
van andere had hij een duidelijke herinnering. Eén voor één moest hij die voor zich
doen verschijnen met al haar heimelijke bekoor-
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lijkheden; hij voelde de welige vormen aan zijn handen; een doordringende geur
bedwelmde hem.
Maar hij woù niet gedwongen worden. En, gemarteld, dwong hij zijn denken naar
Rosa terug, de roos, die hij nog niet geplukt had, de schoonste, de geheimste....
Met een brandend hoofd sliep hij ten leste in; en uit zijn duister-zwoele droomen
werd hij wakker met een schreeuw. Dan kwam een droomenlooze slaap voor lange
uren over hem, totdat het morgenlicht moeilijk hem wekte, en de eindelooze dag
van mandenvlechten en de kom soep en het uur lucht weer te voorschijn kroop.
Toch moest Paolin erkennen: nu ze hem dan eenmaal hier hadden bijgezet, voor in een grafkelder had hij het niet kwaad. Zoo vaak hij boven kwam van zijn
‘luchten’ vond hij zijn cel geveegd. Toen hij in de eerste over wandluizen had
geklaagd, was hem een andere toegewezen en waren zijn kleeren ontsmet. Als die
kleeren sleten, gingen ze naar de stopperij. Op den gezetten tijd werd hem zijn
schoone linnen gebracht. Zijn heele leven was hij zoo netjes niet bediend geworden!
Tweemaal in de maand kon hij zelfs een bad krijgen, maar dat probeerde hij altijd
te ontduiken.... dat lamme liggen in een kuip lauw water.... zoolang ze hem niet in
de zee lieten zwemmen.... Wel bezweek hij een enkele maal voor den aandrang,
een boek te vragen uit de bibliotheek. De commandant had gezegd: vooruit, hij kon
toch lezen! Zelfs analphabeten wouen wel een boek, alleen om erin te kijken! - Want
al waren er pestkoppen en zuurlingen onder de wachters, de commandant had het
goed met hem voor. En de directeur dan!
Vaker dan vroeger meende hij den laatsten tijd diens diepe stem te herkennen,
ver weg in de hal of langs de galerijen. Met een heftig verlangen hoopte Paolin
soms, dat hij bij hem zou komen. Eens ging zijn spieluik open, en het roode gezicht
met de omwalde oogen keek naar binnen. ‘Gegroet,’ zei de diepe stem, de troebele
blik rustte, triest maar welwillend, een oogwenk in den zijne; dan ging het spieluik
langzaam weer dicht. Sindsdien verwachtte Paolin hem niet meer. Tot op een goeden
middag, onverhoeds, de directeur zijn cel inkwam. Voor zijn doen zag hij er
opgeruimd uit, en staan blijvend in de open deuren, verwittigde hij Paolin ervan, dat
die eerdaags met andere gevangenen samen geplaatst kon worden. De zes maanden
waren om; hij had nu de vrije keus. ‘Maar je niet van de wijs laten brengen, Paolin,’
waarschuwde de diepe stem, ‘'t is daar een gemengd gezelschap.... je kunt er een
goed voorbeeld wezen.... je kunt er ook genoeg verkeerds opsteken. En geen
vechtpartijen, hoor je! Anders zou de pret gauw gedaan zijn!’
Paolin, in de voorgeschreven houding naast zijn bossel riet staand, kreeg een
kleur.
‘Dank u wel,’ zei hij alleen, maar door het donkere brons van zijn stem gloeide
een gloed van vreugde. - De directeur zei dat alles zoo gewoon,
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of hij tegen een jongeren kameraad sprak. En Paolin, als op den avond van zijn
aankomst, voelde de vaste begeerte, zich zoo te gedragen, dat de directeur tevreden
over hem zou zijn.
‘Alleen, werk is daar op 't oogenblik niet, weet dat wel. Later misschien...’
‘'k Zit hier ook soms dagenlang zonder werk,’ vond Paolin gemakkelijk tot troost.
- Weer tusschen de menschen! dat was het bevrijdende woord, sterker dan elk
bezwaar, - weer tusschen de menschen, wie het ook waren!
En zoo, op een morgen, deed Paolin zijn intree in een ‘camerone’, waar er nog een
twintigtal anderen in hun vale, gestreepte gevangenispakken door elkaar liepen. Na
zijn zes maanden eenzaamheid overviel hem die dwarreling als bijna iets vijandigs.
Doch daar niemand hem meer gunde dan een schielijken blik terzij, duurde die
verwarring maar kort. Zonder zelf op iemand in 't bizonder te letten, als een eerste
genieten van dezen eersten graad van vrijheid, begon hij met groote passen de
leege stukken van de zaal op en neer te stappen. Na een poos staakte hij zijn
verwoede wandeling, mengde zich tusschen zijn mede-gevangenen, nam hen wat
aandachtiger op, luisterde naar hun gesprekken. Een dicht bijeen gedrongen groep
was in een groote opwinding: een der pachters had den dag te voren de draaierij
van schoenhakken stopgezet, zoodat er weer een tiental werkeloozen méér waren.
In een hoek, aan een der ramen, onder toezicht van een wachter, was een
gevangene bezig een makker te scheren. Anderen wachtten hun beurt. Met
bevreemding merkte Paolin op, dat er geen bedden stonden in de zaal. Aan een
mageren kerel, die op de punt van een tafel voor zich uit zat te staren, vroeg hij,
hoe dat was....
‘Wij slapen in de menagerie,’ antwoordde de kerel vol haat.
‘Hoezoo?’
‘Nou, elk in zijn hok, hè? achter een hek!’
‘Waarvoor zit jij?’ vroeg Paolin weer.
‘Waar jij voor zit, allicht,’ geeuwde de kerel gemelijk.
Paolin wendde zich af, zat op een bank aan den muur het gewemel te bezien.
Het was hem wonderlijk om het hart. Te midden van de menschen te zijn, hun lucht
te ruiken, het gegons van hun stemmen te hooren, het wilde hem dringen tot een
gevoel van kameraadschap, - maar vóór die vreugde nog dóór kon breken, voer er
een kilte over van mistrouwen en onverschilligheid.
Weldra hervatte hij het geijsbeer, dat hem verluchtte. Een sluike, groezelige man,
die evenals Paolin gedurig op en neer beende, bemoeide eveneens zich met
niemand; maar telkens, bij het langsgaan, bezagen zij elkaar met een
verholen-onderzoekenden blik. Opzij stond een jongen, verwezen van uitzicht; zijn
huid was van een doorschijnende voosheid, en fijne, witte handen had hij, met
nagels zonder kleur, als de nagels van een doode. Zijn
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oogen waren rood-ontstoken. Soms hoestte hij. Geen enkele trouwens, die er niet
angstwekkend onderkomen uitzag, als weggevreten door de eenzaamheid en 't
levenloos bestaan, dat ook zij achter zich hadden. Sommigen waren aschgrauw
van gelaatskleur. Bijna allen boezemden Paolin een vagen weerzin in, en met een
plotselingen angst vroeg hij zich af, wat er misschien niet geworden was van zijn
eigen stoeren kop.
Om elf uur ontstond er een groot gerammel van sleutels en grendels en ketels
aan ijzeren hengsels, die werden binnengedragen: de soep! En toen zij daar, elk
boven zijn kom vettig-dampende smurrie, rond de lange tafel aangeschoven zaten,
dreef met den wasem een gemoedelijkheid, die bijna verbroedering werd, tusschen
hen om.
Schuin tegenover zich zag hij opeens een bleeken man zitten met een wars,
ironisch gezicht; maar op diens schouder fladderde een musch, en op zijn linkerhand
een andere. Zij waren blijkbaar onafscheidelijk van hem. Toen de man zijn kijken
bemerkte, aaide hij de musch op zijn hand met een groote teederheid, en lachte
trots en voldaan Paolin toe. 't Was een kerel, hoorde hij later, die zijn vader en zijn
broer had om zeep geholpen. Hij zat voor dertig jaar.
's Middags kwam hij te spreken met den groezeligen heen-en-weer-looper. Díe
bleek Delli te heeten. In de machinekamer van een koopvaardijboot, aangestookt
door de ondragelijke hitte, had die ruzie gekregen en zijn maat met een ijzeren
hefboom doodgeslagen. Hij had zeventien jaar; er waren er vijf voorbij; hij was
zes-en-dertig. - Die bleeke jongen, vertelde hij, was een ex-gendarme; drie jaar
geleden had hij zijn verloofde neergeschoten. Gewettigde jalouzie, maar omdat hij
gendarme was, had hij dertien jaar gekregen. Hij moest nu achtentwintig zijn; hij
zou de achtendertig wel niet halen. ....‘Hoor hem hoesten! Hij gaat dezer dagen
naar 't eiland Pianosa... De infirmerie is vol.... Daarginder heb je 't sanatorium.... Ja,
tering, die krijgen ze hier vaak, - als ze eerder al niet gek zijn geworden!’
Twee kerels had Paolin opgemerkt, die hem bevielen om het hoovaardige hunner
rasgelaten. De gebruindheid ook van hùn vel, strak over de ingevallen wangen, was
uitgebleekt tot een wasachtig geel, maar vanonder de zware, zwarte brauwen lichtte
het sterke grijs van hun ongetemden blik. Nu en dan spraken zij met elkaar in een
taal, die hij niet verstond, enkele woorden maar, van een ondergrondsche
hartstochtelijkheid. - 't Waren Sardiniërs, zei Delli, maar als ze in 't Italiaansch
begonnen, dàt gaf een gelach! - Wat ze gedaan hadden? Dat wist Delli niet precies;
hij meende, geweldpleging, die op moord was uitgeloopen, en moord-uit-wraak.
De chagrijnige bewaker, die eerst in de zaal had rondgehangen, was sinds enkele
uren vervangen door een branie, dien Paolin nog minder zetten kon: een zoo
behaagzieke man, dat zelfs het sombere cipiers-pak hem ijdel hield. ‘De mooie
Siciliaan’, bleek zijn bijnaam.
Om half vijf was de dag ten einde. De avond grauwde in de gevangenis.
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Langs een weg, dien allen kenden, de al duisterende gangen over, hekken door,
trappen af, en weer gangen langs, ging de sombere stoet, en Paolin ging mee, totdat op een breeden overloop een lange rij bewakers hen wachtte. Dat was de
fouilleering. Iedere gevangene bleef voor een bewaker staan; die begon bij de
schouders, tastte onder zijn jasje zijn rug en zijn lijf langs, om te onderzoeken of hij
niets verborg, een scheermes, een vijl, een touw...
Paolin, met een hevigen tegenzin, voelde die vreemde handen glijden en grijpen
aan zijn lichaam, onder zijn oksels, zijn beenen omneer.... En een bijna ondragelijke
vernedering was het hem, toen hij zijn schoeisel uit moest doen en op zijn sokken
het aanzien, hoe de schoenen werden uitgeklopt, zijn voeten om beurten
nagevingerd. Een ouden kerel naast hem brachten die manualen gekkelijk aan het
lachen.... Paolin voelde er zich persoonlijk door beleedigd.
Maar een nog dieper smaad was het einddoel van dezen tocht. Toen de twintig
waren gefouilleerd en door konden loopen, terwijl langs de grauwe trappen en
gangen een andere groep alweer naderde, betraden zij een gebouw met doorzichtige,
ijzeren vloeren, de vensters aan één kant der lange corridors, en daartegenover de
lange rijen kooien, drie verdiepingen hoog. In een dier wildebeestenhokken - de
gemelijke had niet te veel gezegd - mocht hij den tijd zien door te komen tot den
volgenden morgen acht uur. Hier, achter de tralies door geen deur beschut, moest
hij zich uitkleeden, zijn behoefte doen, in bed liggen, voor het oog van den wachter,
die surveilleerde. Hij wist het, in de cel werd je, zònder het te weten, bespied door
het kleine, ronde kijkgat; doch deze schaamtelooze ontblooting van zijn geheime
leven krenkte hem onverduurbaar.
En toch, niettegenstaande zijn gekwetsten trots, bleef hij het gemeenschappelijk
bestaan verkiezen boven de eenzaamheid der cel. Hij begreep het zelf nauwelijks,
want niet alleen, dat hij die fouilleering en het slapen in de ‘cubicoli’ verafschuwde,
- ook het verblijf op de zaal benauwde hem vaak. Hier waren niet, zooals in Massa,
wat individuën bijeen, waarvan sommigen ternauwernood boosdoeners mochten
heeten; dit waren zonder uitzondering de ergste boeven, schoffeerders, en
moordenaars. Achter hoeveel paar schuwe, valsche, lichtzinnige, sombere, broeiende
oogen huisde de wereld van een verwoest en verloren leven? En van dat leven was
de kern die ééne, gruwzame wandaad, waarheen het bange, het wreede, het rauwe
denken iederen dag en ieder uur teruggedwongen werd. Van sommige zijner
zaalgenooten was het uitzicht bijna afstootend, - het verhinderde niet, dat hij het
samenzijn met al die arme, trieste kerels als een vreemde weldaad gevoelde, en
soms zóó sterk, dat het hem kropte in de keel. Waarom was het samen op en neer
stappen, dat uur in de open lucht, het samen rooken van een cigaret, iets even
heerlijks haast, als vroeger een dageraad aan zee? Er waren ook een paar
kameraden, waarvoor hij een wonderlijk
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gevoel had, iets van een bijna bang ontzag, als voor sommige heiligen in de kerk,
die je zoo vreemd aankijken. Er was een man van vierendertig jaar, die negen jaar
geleden zijn patroon had doodgeschoten. Die kerel had het uitgevast gezicht van
een monnik, denzelfde zachten glimlach, en zijn oogen waren zoo helder, alsof ze
je doorzagen tot op den bodem. Paolin bewonderde hem en vreesde hem, en hij
voelde, dat het de gevangenis was, die zijn makker zoo gemaakt had. Nog twaalf
jaar had hij uit te zitten.
Als Paolin aan zichzelf dacht, begon hij zich bevoorrecht te zien. Over twee jaar
was zijn leed geleden, en wie van hen allen had in zijn hoofd een belofte zóó schoon,
zóó levend, zóó nabij, als hij had: Rosa! Die gedachte kon zoo vol in hem rijpen,
dat de anderen, zonder te weten waarom, hem met plezier bezagen. Hoewel hij
weinig zei, was binnen enkele weken de strooper, die op den minnaar van zijn vrouw
geschoten had, populair. En dat op zijn beurt zich bewonderd weten, maakte hem
vroolijk en zorgeloos. Met meer zelfvertrouwen dan in langen tijd dacht hij aan Rosa.
Zijn zekerheid werd sterker, de verbeelding van zijn toekomstig geluk daadwerkelijker.
En zoo rakkerachtig werd soms opnieuw zijn blik, dat wie hem zitten zag, zich
afvroeg: aan welken strooptocht denkt hij nù? En aan een strooptocht dàcht hij, den
allerschoonsten van zijn leven: den avond van 26 Mei 1922!
Juist in dien tijd kwam een brief van Elvira hem hevig verontrusten. Rossi - zoo
heette de Valsche Getuige - was vrijgekomen, schreef ze, en die had haar verteld,
wat er alzoo in de gevangenis van Massa was gebeurd, en waarom Paolin in de
strafcel had gezeten.... Maar die moordenares uit Marina, die er geen been in had
gezien, een grooten kerel zoo maar pardoes dood te slaan, die had bij 't proces nog
drie jaar gekregen, en ze was weggestuurd, niemand wist waarheen.
Paolin bleef verslagen zitten. Wel dacht hij dadelijk: drie jaar nog.... dan wacht
i k op háár.... Toch was het de ineenstorting van heel een gedroomde zaligheid van
weerzien. En haar verdwenen te weten uit Massa, opgesloten ergens verweg in
een onbekende gevangenis, in een zaal? in een cel? - zoodat zijn gedachten den
weg naar haar toe voorgoed bijster waren, - het kwelde hem zoozeer, dat hij
verscheidene nachten er niet van slapen kon.
Tot, op een morgen, hij plotseling begreep, dat heel die brief van Elvira een
wraakneming was. Rosa hàd geen drie jaar gekregen, - en ze hàdden haar niet
weggestuurd! Voor straffen minder dan twee jaar bleef je, waar je was, in Massa.
Smalend herhaalde hij in zichzelf de giftige woorden: ‘die moordenares uit Marina,
waarvoor hij in de strafcel had gezeten....!’ Het was de genadeslag, dien Elvira
zichzelve toebracht. Hij haatte haar voortaan met een volstrekten haat. Doch over
dit alles sprak hij met niemand. Hij begreep niet, hoe het anderen mogelijk was, niet
ééns, doch altijd maar weer aan, hun
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geschiedenis te vertellen, - bekentenissen zonder schaamte, of een taai bepleiten
van onschuld.
Overigens liepen in de zaal de gesprekken vaak over de tergende werkeloosheid,
die plaag van Porto Longone. Verscheidene bedrijven, door particulieren van buiten
ondernomen, die een tijdlang hadden gebloeid, de timmermanswinkel, de
sandalenmakerij, waren achteruitgegaan; het mandenvlechten bleef tot de cellen
beperkt; wanneer of die hakkendraaierij nu eindelijk weer eens op gang gebracht
zou worden....? Paolin hoorde ook over buitenwerk; er werden gevangenen gebruikt
in den moestuin van de gevangenis zelf, bij den wijnoogst van naburige boeren, bij
het aanleggen van een waterleiding. Daglooners waren er op het eiland niet te
krijgen. Wie niet in de ijzergroeven of aan de hoogovens arbeidde, was bij de
sardinenvisscherij of bij de groote vaart; de jeugd trok naar Amerika. Vandaar, dat
er bij voorkomende gevallen vaak werkvolk uit de gevangenis werd aangevraagd,
en de directeur, als hij maar even kans zag, stuurde er zijn mannen op uit! Over de
goedheid van den directeur waren ze het allen eens. Die met het ironische gezicht,
de man van de twee musschen, had verleden jaar, onder Capolivéri, bij het snoeien
der wijnstokken mogen helpen. Hij gaf hoog op over het mooie land, den tropischen
plantengroei, het uitzicht rondom, op Piombino, op den Monte Amiata, en aan den
anderen kant, op Corsica! Bij helder weer zag je het duidelijk liggen met zijn hooge
bergen! Hoe ver kon het zijn? Een vijftig kilometer misschien.... Eerst had hij bijna
geweigerd, bang dat zijn musschen hem weg zouden vliegen, als hij afwezig bleef
zoo'n heelen dag.... Niets ervan! Ze waren integendeel meegetogen, op zijn hoofd,
op zijn schouder. En zoo waren ze weer mee teruggekomen ook! De eene had een
poosje vanuit een boom zitten toekijken, als dacht hij erover, te ontsnappen. Maar
geen nood, de baas was hem meer dan de vrijheid!
Later vertelden ze aan Paolin, hoe diezelfde man uit de gevangenis van Forli naar
Porto Longone was overgebracht, omdat ze daarginds geen raad met hem wisten.
En ook hier was hij in den aanvang onhandelbaar geweest... tot de directeur op den
inval was gekomen, hem een tamme musch present te doen. Nadien had hij er een
andere bij gedresseerd.
Er zat ook nog een kerel met hem, die voor inbraak-met-moord twintig jaar kreeg.
De eerste jaren had hij vaak buien van razernij gehad, zoodat ze hem op het
dwangbed moesten binden.... Als hij nu dacht, dat er zoo'n aanval op komst was,
schreef hij een briefje, verzocht den directeur te spreken. - Die zei dan niet veel,
vertelde hij aan Paolin; maar, je begreep zelf niet waarom, je was ineens tot rust
gekomen.
Paolin zweeg. Hij begreep het ook niet; doch dàt het zoo was, begreep hij maar
al te goed.
Toen Paolin zes weken op de zaal was, kwam er bericht, dat het werk
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aan de hakkendraaierij hervat werd. Een van die ploeg lag in de infirmerie, en de
commandant vroeg aan Paolin, of hij invallen wilde. - Nou, hij wilde best!
En dat was een groot vertier! Het gesnor en gedruisch der machines en de
rustelooze bedrijvigheid, het gemakkelijke en feilloos-gave, dat onophoudelijk zoo,
klaar van onder de electrische zagen, draaibanken, schaven en vijlen viel, tot de
coquette dames-hakjes, wit en glad en sierlijk uitgehold, bij tientallen om en om in
de doozen lagen gepast, - het was een gedoe, dat Paolin vermaakte, al verachtte
hij het tegelijkertijd. Het leek hem een luidruchtig en luchtig spel, waaraan hij zich
wel verwaardigde mee te doen. Hijzelf had trouwens niet meer te presteeren, dan
door een electrische zaag stukken hout in vier gelijke blokjes te doen zagen. Maar
hij verdiende twee lire twintig per dag; de helft bleef aan de gevangenis, de andere
helft was voor hem.
Snel en vroolijk gingen de dagen voorbij in de hooge werkplaats, met al zijn
drijfriemen en raderen, en zijn lekkeren geur van dartel-versche houtkrullen.
Na twee maanden werd het werk weer stopgezet - er was te groote voorraad
gekomen - en Paolin sleet opnieuw zijn leven in de zomerheete zaal en in den
schaamteloozen cubicolo.
Maar toen September tegen zijn eind liep, wachtte hem een heugelijk nieuws. Op
een goeden avond werd hem aangezegd, dat hij van den volgenden dag af met drie
anderen te werk zou worden gesteld aan het kerkhof van Capolivéri.
's Morgens om half zeven togen zij op weg, een hoofdbewaker voorop, een reus
van een kerel, dien Paolin nog nooit gezien had, en achter hen aan twee van hun
wachters, Angiolino, de chagrijnige, en de mooie Siciliaan. Daar de wachters
gewapend waren, gingen zij vieren ongeboeid. Als vrije mannen traden zij uit in de
zeldzame klaarte van dezen dageraad; diep ademden zij de koel aanstuivende
morgenlucht in. Het was Noordenwind. De heuvelen van het vasteland, daar over
de hardblauwe zee, leken vlakbij; waar de felheid van een lichtgloed hun kam
versmolt, zou zoohaast de zon opgaan.
De Sardiniërs hadden al vaker buiten gewerkt; voor Delli was het, evenals voor
Paolin, de eerste maal. Paolin bolde zijn borst vooruit; hij had wel luidkeels willen
zingen; doch daar hij begreep, dat dit verboden was, zwaaide hij onder het gaan
met zijn armen, of zij uit hun gewrichten moesten vliegen.
Niemand sprak. Zij waren één kijken, snuiven, voelen. Het water kwam hun in
den mond van het genot, en rond hun gezichten, droog en geel als perkament,
streelde de wind zijn wilde verlokking.
Een uur gaans was het naar Capolivéri. De pastoor daar had werkvolk gevraagd,
vertelde de hoofdbewaker. Een stuk van den ouden kerkhofmuur

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

284
was ingestort; die kant werd nu gesloopt, en een eind verder werd de muur weer
opgetrokken. Paolin en Delli waren aangewezen voor het afgraven van het nieuwe
terrein, de beide Sardiniërs voor het metselwerk.
Kort daarop, verblindend, rees de zon boven den heuvelkam. Paolin werd er raar
van in het hoofd. Zij matigden allen hun voortvarenden gang.
En toen zij eindelijk, bedwelmd door zooveel lucht en licht, hun doel hadden
bereikt en bij het kerkhof wat zaten uit te blazen, kwam daar, korte broek en
kaplaarzen aan, en in een zwart manchester buis, een man blootshoofds de kerk
uitgeloopen. Het bleek de pastoor te wezen; en wie niet toevallig zijn boordje in het
oog kreeg, door een hoog zwart vest vierkant afgesloten, zou nooit een geestelijke
in hem hebben herkend. Een jager of een wat boersche chauffeur leek hij eerder.
Hij begon aanstonds te oreeren over de noodzakelijk geworden uitbouwing van zijn
‘Campo Santo’.... zoo vèr mogelijk zelfs, tot den rand van het ravijn! Zijn dooien
moesten de ruimte hebben; ze hadden bij hun leven al genoeg krom gelegen! En
met het zelf-ontworpen plan in de hand, gaf hij omstandig zijn instructies.
De koster sleepte aan met spaden en houweelen....
Nog geen vijf minuten later togen de beide Sardiniërs aan het verder omhalen
van den bouwvalligen muur, en Paolin en Delli hanteerden de spade. Maar,
misericordia! dat ging heelemaal niet naar den zin van Don Gorgonio! Hij greep
Paolin zijn werktuig uit de hand. Het gold hier geen spitten, Madonna Santa! De
aarde hoefde niet omgewerkt! Hoe vaster ze bleef, hoe beter! Begreep hij dan niet,
dat afgraven geen omspitten was! Zoo! zóó! zóó!!
En de gekaplaarsde priester gaf blijk van een dusdanige kracht bij den
handenarbeid, dat het moeilijk viel zich zijn gebaren voor te stellen, wanneer hij des
Zondags met de miskelk of met de broosheid van den ouwel zou hebben om te
gaan.
Zijn werkwoede botgevierd, verliet hij even driftig als hij gekomen was, zijn
doodenakker.
Kort daarop verscheen er een oude, dikgebuikte vent aan het ingangshek, een
niet minder dikgebuikte mandeflesch wijn in den arm. Zijn kleine oogen knipperden
tegen de zon, en hij schutte ze met de hand om te kijken naar het ongewone
gedoente op zijn kerkhof. Dan, zich herinnerend, knikte hij instemmend. Hij zette
zijn mandeflesch in de schaduw van een struik, heesch zijn jasje uit, wandelde naar
het knekelhuis, kwam er weer uit te voorschijn met zijn schop, ging zitten op een
zerk en stopte zijn pijp.
Wat later was hij aan het graven, en tusschen elken worp van de schop en een
haal aan zijn pijp, zong hij met een beverige stem een regel van het lied: ‘Een
heimelijke traan’. Het klonk zoo argeloos vroolijk, of hij een bizonderen schik had
in zijn eentje.
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‘Hij zorgt voor de muziek,’ zei de mooie Siciliaan.
De wachters zaten met hun drieën terzij onder de cypressen en hielden de
gevangenen nauwlettend in het oog.
Paolin rustte op zijn spade; het werken viel niet mee, als je er niet meer aan
gewend was; dan toog hij opnieuw aan den slag.
De doodgraver kwam bijgedrenteld.
‘Je schijnt in je sas, ouwe baas,’ zei de hoofdbewaker.
‘Dat zal wel waar zijn,’ antwoordde de doodgraver; ‘als het toch twintig September
is....’
‘Twintig September.... wat zou dat?’
‘Wat dat zou? Als ik er toch bij was, net vandaag voor vijftig jaar? In zeventig....!’
‘Garibaldijn?’ vroeg de hoofdbewaker vol ontzag.
‘En of! .... ik was achttien....’ Hij zuchtte. ‘Nou is mijn dochter bijna achttien....’
Hij stopte zich een nieuwe pijp en wandelde weg.
't Begon heet te worden. De vier gevangenen zweetten van den ongewonen
arbeid. Om het kwartier kwam de pastoor aangedraafd om te zien, hoe zij vorderden.
De doodgraver, bij zijn graf, stond telkens met de mandeflesch aan den mond.
‘'t Is twintig September,’ zei de pastoor; ‘vanavond is hij dronken.’
Tegen twaalven liet de hoofdbewaker ook de gevangenen in de schaduw der
cypressen neerzitten, voor hun middagbrood. De doodgraver kwam er bij kijken.
‘Zoo meteen komt mijn dochter,’ zei hij; ‘monden dicht, hoor je! over mijn
mandeflesch.... die staat nou in 't knekelhuis.’ En zich omwendend tot de vier, die
wat achteraf zaten: ‘Ja, jongens, de vrijheid is maar betrekkelijk.... Vijftig jaar lang
heb ik me buiten de gevangenis weten te houden. Achttien jaar zit ik erin! Madonna!
als mijn vrouw het merkte, van die paar liter wijn.... wat zou ik op m'n pokkel krijgen!
.... 't Is gek, jullie, in je gevangenis, droomt er misschien van, in de mijne te komen...
maar die is ook niet malsch, dat verzeker ik je!’ - En na een oogenblik: ‘De pastoor,
die heeft het beter! Die heeft de heele streek tot zijn huishouden! En zoo vrij als een
vogel in de lucht! .... Monden dicht, hoor!’
Toen het dochtertje, tot bizondere voldoening van den ‘mooie’, van wien zij de
oogen niet af kon houden, aan haar vader zijn eten had gebracht en het kwartlitertje
wijn-met-water, dat hij onaangeroerd liet, - en zij, geheel in de war door de
Siciliaansche blikken, weer vertrokken was, haalde de doodgraver zijn kostelijke
mandeflesch witten ‘Elba’ te voorschijn en wilde die met een groote gulheid doen
rondgaan van mond tot mond. De drie bewakers lieten het gouden edelvocht zich
best smaken; maar den gevangenen mocht buiten geen wijn worden toegestaan.
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En na het maal, in de loomte van het middaguur, gingen zij een slaapje doen. Alleen
de chagrijnige kreeg last goed wakker te blijven; 't was hem toevertrouwd. Paolin,
gelukkig met zijn dag zon, en bevangen door de warme, harsgeurige lucht, sliep
onmiddellijk in.
Om half drie werd het werk hernomen. En als na een uur of wat de doodgraver
zijn graf had uitgedolven en op weggaan stond, kwam Don Gorgonio aangestevend,
deftig in zijn soutane nu, en een mandeflesch met overheerlijken rooden ‘Elba’ onder
den arm, - een ‘Elba’ van 1915!
Dat werd een tooneel van aanstekelijke vroolijkheid daar onder de cypressen. De
doodgraver dacht niet langer aan vertrekken; de chagrijnige was niet chagrijnig
meer; de zoete, witte wijn had hem zijn zuurheid doen vergeten; nu ginnegapte hij
zoetsappig tegen den ernstigen rooden! En het tempo der werkenden vertraagde
tot een schaarschen houw of spadestoot en veel benijdend kijken naar de feestelijke
doening, een pas of twintig van hen af.
Den pastoor en den hoofdbewaker vervoerde het druivennat hartstochtelijk tot
de politiek; den doodgraver bracht het tot de aardsche zaligheid; den mooien Siciliaan
tot verliefde gedachten.
't Was vijf uur, half zes misschien.
De twee Sardiniërs vonden, dat het nu mooi was, en zaten naast elkaar in de
bres van den muur. Delli hing erbij; zijn gezicht was grauw van vermoeienis. En
Paolin, nog werktuigelijk de spade hanteerend, zag plotseling maar één ding: dat
niemand op hem lette!
Als een bliksemslag sloeg het hem door den kop: de vlucht! hij kon vluchten! ....
't Was niet eenmaal een gedachte.... 't was een kréét van zijn instinct.... zooals eens
in de schuur met de meeuwen.... maar nu was er niet de diepe stem van den
directeur om hem tot bezinning te brengen.
‘Lieve moeder, ik wil gaan trouwen,’ zong smachtend de mooie Siciliaan.
De pastoor schreeuwde tegen den hoofdwachter: ‘Nooit van zijn leven zullen ze
het winnen! Nooit! Nooit! Nooit!’
Strak de groep onder de boomen in 't oog houdend, ging Paolin een paar stappen
achteruit, en nog een paar.... Heel zijn lijf jeukte van zinderende opwinding!
De doodgraver keek in de mandeflesch, de chagrijnige wou hem die afnemen....
de twee Sardiniërs, in koor, barstten plotseling uit in een donkerzwaar gelach, om
iets, wat er gezegd scheen....
Paolin, op zijn hurken, de pijp in den mond, de lucifers klaar in de hand, voor de
aannemelijkheid van zijn houding, schuifelde heimelijk achteruit. 't Volgend oogenblik
- ‘dat zullen ze wèl’ hoorde hij den hoofdwachter nog terugschreeuwen tegen de
pastoor - 't volgend oogenblik, door een gat in de haag, was hij uit het gezicht....
Pijlsnel liet hij zich zakken door het ruigbewassen ravijn, met woeste sprongen zich
vastklampend aan een
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boom, zich neergooiend in het struweel, zonder te zien wat eronder was... een
razende, een krankzinnige halsbrekerij.... zijn pijp was hem uit den mond geslagen....
Lager! lager! .... tot hij kwam aan een stroompje, dat hij langs holde in een onbekende
richting.
Geen seconde was er ook maar ééne weloverwogen gedachte in zijn hoofd...
niets dan die drang, die kreet van zijn vrijheidsinstinct.
Heel ver al boven zich hoorde hij plotseling revolverschoten luk-raak de lucht in
schieten. Nog razender vluchtte hij verder, soms een oogwenk stilstaand om te
luisteren. Hij hoorde niets meer. Alleen het hameren van zijn hoofd. Langzaam viel
de avond in het diepe ravijn.
Opeens zag hij, hoog aan de helling, een hoefje, glorend nog in 't late licht....
kinderstemmen.... de roep van een vrouw.... Hij dook aan den grond, kroop van
struik tot struik verder. Achter een verwarring van braamslingers trok hij zijn
gevangenisbuis uit en verstopte het. In broek en hemd vluchtte hij weer voort, den
wassenden nacht tegemoet.
Een schemerduistere vallei vol woeste cactussen kwam hij in, cactussen, wier
bladen omstekelde plakken waren, zoo groot als een etensbord. Zweetend, achter
adem, heftig doorbonsd van zijn dolle bloed, verschool hij er zich tusschen. Hij was
geheel buiten zichzelf van een stormachtig gevoel, te groot en te wild om vreugde
te heeten. Gevlucht! gevlucht! Een vlucht, die gelukt was! Die lukken zou! Natuurlijk
zou ze lukken! .... Een bezeten lach sperde zijn witte lippen vaneen.
Straks, als het pikdonker was, vluchtte hij verder.... almaar verder! .... tot hij de
zee had bereikt.... De zee! .... Daar, op een eenzaam strandje, tusschen de rotsen....
natuurlijk vond hij wel een boot....! Hij zou ze te water laten.... en dan.... met een
riemslag zoo stil.... zoo stil als een fluisterende stem.... hij kènde de dingen, die hij
kende! .... wie had er ooit geroeid zooals hij! .... zoo snel en zoo lang aan een stuk?
.... Roeien.... waarheen? Naar het vasteland? en dan een trein....? hij had geen
centiem op zak.... En zijn gevangenisbroek.... Bah! ze zouden hem wel helpen....
Je hielp elkaar altijd.... Als hij niet ingerekend werd.... Maar loop rond! .... hij roeide
naar Corsica.... Corsica, dat je op heldere dagen zag liggen, zeien ze. Daar was je
in Frankrijk! Daar leverden ze je niet meer uit.... Hoe ver weg? Vijftig mijlen? zestig?
Wat was dat voor hem! Bij nacht roeide hij uit het gezicht van dit verdoemde Elba...
Ze zouden hem zoeken aan alle kanten.... en onderwijl was hij.... Vooruit! Vooruit!
En juist wou hij opstaan om weer door te hollen, als hij, nog geen vijftig meter
boven zich, langs een pad, dat daar blijkbaar was, twee lichten zag voortbewegen....
Lantarens! Een zoeklicht spiedde rondom door het duister. Mannenstemmen hoorde
hij praten.
- Christo! gendarmen, die hem zochten! Nog dieper dook hij weg
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tusschen de cactussen. 't Angstzweet droppelde hem langs het gezicht.
Een oogenblik gleed de zwakke lichtbundel verraderlijk de grillige stekel-gewassen
over. Dan trokken de lantarens en de stemmen voorbij.
Paolin herademde. Als een bezetene holde hij de tegenovergestelde richting uit.
- Vrij! Vrij! En nog eenmaal sperde die bezeten lach zijn witte lippen vaneen. - Als
hij maar gauw genoeg de kust bereikte.... zoefde het door zijn razenden kop.... en
een boot vond.... en uitvond, waar de riemen staken.... wat deed je met een boot
zonder riemen? .... Bij hen in Massa....
Plotseling stond hij stil. 't Was, of een gulp bloed hem uit het hart schokte. - Rosa!
God in den hemel! Rosa! Hij had niet gedacht aan Rosa!
Hij klemde de handen rond zijn kop om zich rekenschap te geven. Zijn gedachten
verstramden. - Rosa! Hoe had hij haar kunnen vergeten?!
Als een donderslag, die neerbrak vlak boven zijn hersens, zoo sloeg de waarheid
hem in het brein: Verloren! Verloren! Naar Italië zou hij nooit terug kunnen keeren....
hij zou ergens leven alleen, in een vreemd land, en hij zou Rosa nooit weerzien! In
één onbewaakt oogenblik had hij heel zijn toekomst met haar versmeten.... Wat had
hij gedaan! .... Wat moest hij beginnen! .... Voort! Voort! .... als ze hem oppakten,
kreeg hij jaren misschien!
In een dompe verbijstering liep hij door, uren lang, op goed geluk, omwegen
makend als een kerkje, een groep huizen duister opdoemden aan de sterren-verlichte
lucht. Waar was de zee? Hij hoorde het ruischen, nu naar dezen kant, dan naar
dien. Hij zag aan den hemel de Poolster staan. Maar de zee was overal. Hoe laat
was het? Elf uur? Middernacht?
Gebroken van vermoeienis, klam, en leeg van elke gedachte, viel hij eindelijk
neer onder een ouden olijf.
Na een poos begon het gladde loof matblank te glinsteren. Hij zag, dat de maan
was opgekomen.
En opeens stond daar de datum voor hem: 26 Mei 1922, de dag van zijn bevrijding;
de dag, dat Rosa van hem geweest zou zijn voor altijd! Een nieuwe vlaag van
wanhoop greep hem aan: 26 Mei 1922! de zoete datum, die hem alles was geweest,
zijn lichttoren in den nacht! Eens zou die dag er z i j n , op Elba.... De boot zou
aanleggen in de haven.... Het volk zou de loopplank overgaan.... En daar was Rosa!
Daar stond Rosa, en keek uit.... Zij zou naar den weg vragen. Men zou haar wijzen
den platten heuvel met de twee gevangenisblokken. Haastig zou zij naar boven
klimmen. Ze zou toeven aan de poort, uur na uur.... Ze zou vragen bij de wacht.
Maar hij, Paolin, zou er niet zijn! Een weggeloopen ellendeling, zou hij ergens leven,
een verloren man, in een ver, vreemd land....
- Zijn arme Rosa, hoe zou zij daar staan, beschaamd, bedrogen....
‘Rosa! Rosa!’ kreunde hij, in een onverduurbare benauwing.
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Hij rees overeind, verwilderd. Hij deed een paar passen.... Wat vluchtte hij nog? Hij
vluchtte niet langer naar de vrijheid toe! Hij vluchtte wèg van Rosa! Corsica, Frankrijk,
de levenslange ballingschap, het zou een bitterder gevangenis zijn, dan de
gevangenis van Porto Longone!
En met één omgooi van zijn gedachten stond zijn besluit vast: hij ging naar Porto
Longone terug. Zèlf zou hij zich aanmelden, met de een of andere leugen; hij zou
zeggen, dat hij even zijn beenen had willen uitslaan en verdwaald was.... Als hij
zichzelf aanmeldde, liep alles misschien nog wel los...
Alsof een ijskoud bad zijn hoofd had bekoeld, zoo nuchter keek hij rond in den
klaren maannacht. Hij rilde. - Wat nu? In welke richting lag Porto Longone? Hij nam
aan, nog altijd op de landtong van Capolivéri te zijn. Dus moest hij naar het Noorden
toe. En hij stapte op in de richting van de Poolster.
Twee dingen beheerschten van dat oogenblik af zijn denken: zoo spoedig mogelijk
te geraken aan de gevangenis; èn er te geraken zonder van te voren ingerekend
te zijn. Dat laatste, hij begreep het dadelijk, zou een zware dobber worden.
Haastig klom hij de helling omhoog, tusschen manshooge struiken witte hei.
Zoetrokig en als besneeuwd schoven die op hem toe in het maanlicht. Hier en daar
verhief een zeepijn zijn donker naaldenscherm uit dien blanken en wilden tuin. Langs
de bare rots eindelijk kwam hij boven.
En op eenmaal, een honderd meter beneden hem, daar lag de zee! In den koelen,
helderen nacht, schemerblinkend, ruischte en rimpelde de zee! De zoo heftig
begeerde zee, waarover, uit de witte maan, een zilveren pad op hem kwam
toegeloopen....
Hijgend bleef hij staan, hijgend van het snelle klimmen, hijgend nog meer van
een wijde wanhoop, sterker dan hijzelf. De zee! De vrijheid! Maar een vrijheid, die
hem in ballingschap zou hebben gebracht, en waarboven hij de gevangenis verkoos,
de gevangenis, die de eenige weg was tot Rosa!
Tegelijkertijd had hij gansch het duister-lichte panorama overschouwd. Daar,
verweg de kust langs, onderscheidde hij den stompen heuvel met de boosaardige
kubussen erop, onvermurwbaar troonend boven het haventje van Porto Longone.
Hij klemde de kaken opeen. Hij begreep: vóór de dageraad aanbrak moest hij zorgen,
den grooten weg van Capolivéri naar Porto Longone te hebben overgestoken en
aangeland te zijn in de heuvelen aan de overzijde, àchter de gevangenis.
Langs het rotspad, steil boven de zee, telkens landinwaarts buigend rond een
valleitje, liep hij, liep hij werktuigelijk, bewusteloos bijna, scheurend zijn kleeren aan
de agaven, die daar stonden, tot hij eindelijk, toen de sterren al verbleekten,
aankwam op een klein plateau.
En in het flauwere licht van de maan en de eerste grijsheid van den morgen, zag
hij daar, bij een eenzaam boompje, hij dacht een paard. 't Bleek
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een muildier te zijn, dat, vastgebonden, te droomen stond. Het deed een paar
schichtige stappen opzij, toen Paolin naderbij kwam. Maar die gaf hem een paar
zachte klopjes op de magere flank, maakte het touw los, en wierp zich met één
sprong op den rug van het dier. Even vertrappelde het onwillig, maar de berijder zat
hem zoo vast rond de lendenen en zoo dwingend waren de stroopersknuisten in
de manen geklemd, dat hij op slag gehoorzaamde. En gezeten op zijn muildier,
draafde Paolin er stil van tusschen door.
't Begon al licht te worden, toen hij eensklaps stemmen hoorde. Van vlakbij zag
hij menschen aankomen, en hij zag, dat zij aankwamen langs een grooten weg,
menschen met hengselmanden, die blijkbaar naar de markt gingen. IJlings liet Paolin
zich van zijn muil glijden. Maar ze hadden hem al gezien. Het waren twee vrouwen
en een oude man, die mank liep.
‘'t Is een gevangene!’ schreeuwde de eene vrouw. ‘Zie je z'n gestreepte broek
niet?’
Gillende vluchtten zij den weg terug. De oude man, die zoo hard niet kon loopen,
bleef verbijsterd staan.
Paolin moest even lachen om den schrik, dien hij dat vrouwvolk in de rokken had
gejaagd. Maar dadelijk erop besefte hij het gevaar, dat hem dreigde. Hij liet het
muildier in den steek, keek den weg af, naar links, naar rechts, en holde dan de
wijngaarden aan de overzijde in, telkens omziende, tot hij geen weg meer
onderscheidde.
Later herinnerde hij zich slechts verward, hoe hij daarna geloopen had, langs
woeste hellingen van baren lavasteen, dan weer door dichte olijvenlanden, tevergeefs
gezocht door gendarmen, die tweemaal, van verschillende kanten, in de verte waren
opgedaagd - er was blijkbaar een drijfjacht georganiseerd -, totdat hij eindelijk,
uitgeput, om zes uur in den morgen, aan een achterpoort der gevangenis had
gestaan, bevend op zijn beenen als een afgejakkerde trekhond.
Hij was dadelijk in een strafcel gesloten, in den ouden toren der Spaansche
vesting, een hol eer dan een cel, waarin van hoog uit, door een soort schietgat, een
huisterig licht viel.
Even later was de commandant bij hem gekomen, had hem streng en langdurig
verhoord, maar Paolin liet weinig anders los dan zijn verzinsel: hij had zijn beenen
eens even willen uitslaan en toen bleek hij verdwaald te zijn.... Vluchten? Zelfs niet
in zijn droomen! Hij woù niet vluchten. Anders was hij toch niet uit zichzelf
teruggekeerd? En waar hij allemaal geweest was, wist hij niet.
Dienzelfden middag werd hij bij den directeur ontboden.
De directeur zei eerst niets, bezag hem met misprijzen. Dat in die troebele oogen
de warme welwillendheid verduisterd was tot deze kille teleurstelling, maakt Paolin
van streek.
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg eindelijk de diepe stem.
En Paolin beproefde hetzelfde verhaaltje, dat hij zijn beenen eens had
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willen uitslaan, even genieten van de vrijheid, en dat hij toen verdwaald was....
Maar de kolos snoof minachtend.
‘Houd die kinderachtige leugens nu maar voor je. Je hadt willen vluchten.’
‘Ik woù niet vluchten, meneer de Directeur. Ik ben immers uit mezelf...’
‘Jawel, omdat je er geen kans toe zag! Maar dat ommetje maak je mij niet wijs....
Waarom ben je zonder je buis teruggekomen? Je hebt dat natuurlijk verstopt....
Waarheen had je willen vluchten?’
Paolin keek voor zich.
‘Wie heeft je bij dat plan geholpen?’
‘Niemand. Ik had geen plan.’
En indringend de directeur:
‘Waarom lag er dan een boot klaar, met de riemen erin, bij de Punta Galera? Ik
ben van alles op de hoogte, zooals je ziet.’
Paolin was het bloed naar 't hoofd gevlogen.
‘Had ik dàt eerder geweten!’ liet hij zich ontvallen.
Even glimlachte de kolos.
‘Groote kwajongen!’ zei hij wat toegefelijker. ‘Maar ontvluchten had je dus wel
degelijk gewild!’
Dan, zeer ernstig opeens:
‘Wat mij het meeste spijt, Paolin.... dat je misbruik hebt gemaakt van mijn
vertrouwen. Dat is beroerd, zie je; dat zit me dwars.... 't Gevolg is ook, dat ik voortaan
weer strenger met de anderen zal moeten zijn.... Dat is jouw schuld.... 't Werk aan
het kerkhof is nu voor iedereen stop gezet.’
Voor het eerst drong het tot Paolin door, dat hij niet alleen het vertrouwen van
den directeur had geschonden, maar ook zijn makkers verraden....
Hij zweeg, beschaamd.
‘Waar had je heen gewild?’ vroeg de kolos nogmaals.
‘Naar Corsica,’ antwoordde Paolin dof.
‘Met de een of andere boot, die je vinden zou?’
Paolin knikte.
‘En lukte dat niet?’
‘Ik woù niet vluchten!’ weervoer Paolin trots.
- Hèm iets mislukken! Wat dacht de directeur wel! - Maar diè dacht, dat hij voor
den gek gehouden werd.
‘En je wou naar Corsica?’ kwam hij ongeduldig.
‘Toèn niet meer.’
‘Wàt, toèn niet meer....?’ De directeur werd kwaad. Wegloopen, als een gevangene
er kans toe zag, en de wachters nalatig waren, hij begreep het maar al te goed.
Zelfs de wetgever stelde er geen straf op, wanneer het ging zonder uitbraak of
woordbreuk. En, woordbreuk, nu ja.... op het gunstige oogenblik had hij natuurlijk
alles vergeten.... Maar dit gelieg!
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‘Hoe meer je liegt,’ zei hij hard, ‘hoe meer je je zaak bederft; het zal je tòch al
minstens op een half jaar of méér te staan komen, maar als je den rechter met zulk
gedraai tegen je inneemt....’
Een duizeling sloeg door Paolin heen; hij voelde zijn hart stilstaan; hij werd
grauwbleek.
‘Een half jaar of meer....’ stamelde hij verbijsterd, ‘ik ben toch uit mezelf
teruggekomen....?’
De kolos had den sterken kerel vaal zien worden van ontzetting. Hij begreep
plotseling: daar moest iets ánders achter steken. Hartelijker vroeg hij:
‘Maar wáárom ben je uit jezelf teruggekeerd?’
En toen kwam het er opeens uit, op den hartstochtelijken stortvloed zijner
benauwenis.
‘Om háár, meneer de directeur, om háár, om die vrouw, weet u niet? Die vrouw,
die ik zoo graag geschreven zou hebben.... Ze zat in de gevangenis van Massa,
misschien is ze er al uit, misschien is ze ergens anders heengestuurd, ik weet het
niet. Ik weet niet eens haar achternaam. Ze heet Rosa! Ik heb 'r een paar maal
gezien en nooit gesproken, maar ze is alles wat ik heb, ze is alles wat ik wil, alles
waaraan ik denk! 26 Mei 1922 zou ze hier aan de gevangenis staan, als ik eruit
kwam....’
‘En je heb ze nooit....’
‘Met een vlinder heeft ze 't me laten schrijven. “Het is goed” schreef ze. Christo!
meneer de directeur, die oogen! En trotsch! Nooit heeft ze een ander gewild. 'r
Jongen was in den oorlog gesneuveld. En een goeie meid dat ze is! Weet u waarom
ze zit? Omdat ze wraak nam op een vuilik, die z'n zwangere vrouw een trap gaf! Ze
heeft 'm op zijn kop geslagen, dat hij zóó in mekaar zakte! Hij was meteen dood;
ook dat had ze natuurlijk niet bedoeld. God! meneer de directeur, zoo'n prachtmeid!
En een hart! 26 Mei 1922 zou ze hier op Elba zijn, aan de gevangenispoort. Dáárom
ben ik teruggekomen! Hoe heb ik 't één oogenblik kunnen vergeten! Want als ik
gevlucht was, had ik ze nooit teruggezien! Maar als ik er een half jaar bij krijg.... dan
komt ze tòch voor niets! Christo! dan komt ze voor niets! En ik kan ze niet eens
schrijven! Hoe kan ik haar schrijven zonder te weten, hoe ze heet en waar ze is?
Madonna Santa! mijn heele leven heb ik verknoeid! Is er niets aan te doen, meneer
de directeur? Geef het niet aan! Straf me zèlf, laat me in de strafcel zitten, heel die
anderhalf jaar nog! Ik vind àlles goed, als ik háár maar niet misloop! Toe, geef het
niet aan! Geef het alsjeblieft niet aan! Ik smeek het u!’
Paolin, de handen ineengewrongen, hief ze tot vlak voor het gelaat van den kolos.
Zijn krampachtig gespannen gezicht met de laaiende vraag in zijn oogen, was niet
om aan te zien.
De directeur was sterk ontroerd. Hoe bewonderde hij deze vulkanische natuur!
En plotseling dacht hij: als hijzelf eens daartoe de kracht had
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gehad.... te zeggen: wèg uit mijn hart! en zoo louter en hartstochtelijk een àndere
te begeeren! Met een warmte als nooit te voren keek hij Paolin aan. Graag had hij
de gansche zaak doodgezwegen, maar dat was onmogelijk.
‘Me jongen,’ zei hij, en hij lei hem de hand op den schouder, ‘ik kan je waarachtig
niet helpen, zooals ik wel zou willen. De eerste stukken zijn al opgemaakt, de
secretaris, de commandant, de bewakers, de gendarmerie, iedereen weet ervan.
Hoe kan ik zwijgen? Dat gaat niet. Maar bij het proces word ik natuurlijk gehoord,
en dan zal ik mijn best doen.’
Paolin, als een geslagen hond op een goed woord, keek den directeur aan met
een blik, die smeeken bleef het onafsmeekbare.
‘Ik zal mijn best doen,’ zei die nog eens, ‘daar kun je op rekenen.’
‘'t Reglement geeft je voorloopig twaalf dagen strafcel,’ voegde hij er aan toe.
Werkeloos zat Paolin in het huisterig licht van den toren-kelder. Omdat hij kou leed
in zijn hemd, kreeg hij een nieuw gevangenisbuis, maar voor zijn eigen rekening,
daar hij het oude had zoekgemaakt. Het liet hem alles onverschillig. Hij dacht alleen
maar - en het werd een dwangbeeld - aan het half jaar méér, dat hem bedreigde,
en aan den 26sten Mei 1922. De angst vrat hem op.
Na twaalf dagen keerde hij in een gewone cel terug. Het gemeenschappelijk leven
bleef hem voorloopig ontzegd; en ook de arbeid.
Langzaam kropen de dagen om, de weken. Het werd winter. Triest liep hij zijn
uur op en neer in zijn openlucht-geul, gejaagd of hij haast had. Dan zat hij weer den
langen dag tusschen de sprakelooze muren. Tot hij eindelijk zijn trots overwon en
om een boek vroeg. Hij vroeg niet, of hij andere spijzen mocht koopen van het geld,
dat hij nog staan had; hij begeerde ze niet. Zelfs de vogels, die 's morgens en 's
avonds langs fladderden, ze boeiden hem niet langer.
Toen er in Januari voorjaarsdagen kwamen - eens meende hij vanuit zijn geul
den geur van Maartsche viooltjes te ruiken - begon hij buien te krijgen van hoop:
....als de directeur het voor hem opnam bij de rechtbank, wie weet werd hij niet
vrijgesproken! Misschien kreeg hij ook minder dan een half jaar; maar dat hielp hem
niet....
Midden April kwam zijn zaak in Portoferraio voor.
De directeur en de advocaat hadden hem op het hart gedrukt, niet te draaien, te
erkennen, dat hij had willen vluchten, waarop hij dan door het berouw teruggedreven
was.
Maar Paolin had een eigen idee in zijn kop. Erkennen dat hij had willen vluchten,
- dat leek hem te gevaarlijk. En hij deed een vaag verhaal, er den nadruk op
leggende, dat hij geheel uit zichzelf was teruggekeerd.
Het getuigenverhoor had niet veel tebeteekenen. De verklaring echter van
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den directeur maakte indruk. Hij prees de inborst van den gevangene: dat die, kans
ziende tot de vlucht, het in hem gestelde vertrouwen een oogenblik vergeten had,
was menschelijk; maar dat hij, tot de ontdekking gekomen, dit vertrouwen
geschonden te hebben, door berouw gedreven terugkeerde, dat was móói.
‘Ik begrijp alleen niet,’ wendde de rechter zich tot Paolin, ‘hoe beklaagde ons dit
berouw, dat, ik moet zeggen, hem alle eer aan doet, zoo weinig getoond heeft....’
Paolin zweeg, onwillig. Het ging hem niet, voor een zoete, berouwvolle jongen te
worden aangezien.... Dan, vooruit maar, dacht hij, 't is om Rosa! En later hàd hij
toch ook berouw gehad.
‘Nu?’ drong de rechter welwillend aan.
‘Later hàd ik berouw,’ zei Paolin.
Men wisselde verwonderde blikken. De directeur kuchte zenuwachtig, alsof hij
Paolin een wenk wou geven.
‘Later?’ vroeg de rechter wars, ‘maar als je pas làter berouw kreeg en dus niet
dáárom terugkwam, waarom kwam je dan wèl terug?’
‘Om een andere reden.’
‘Welke reden?’
‘Dat kan ik niet zeggen; maar teruggekomen bèn ik, en heelemaal uit mezelf!’
Het was niet uit hem te krijgen, wat dan die andere reden was geweest.
De directeur zag er nog ongelukkiger uit dan de beklaagde. Toen het Hof zich
had teruggetrokken, zat Paolin ineengedoken als in een valen, onwezenlijken
angstdroom. Het was ineens alles voorbij en hij had niets goeds weten te zeggen.
Hij voelde het onheil met zekerheid naderen.
En het ging nauwkeurig als in Florence. De rechtbank, ondanks de onverklaarbare
sympathie van den directeur en het correct pleidooitje van den jongen advocaat,
had van den beschuldigde ten slotte geen gunstigen indruk ontvangen, en
veroordeelde hem tot zeven maanden en drie dagen.
Toen het vonnis was uitgesproken, staarde Paolin met open mond verwilderd de
zaal in. Het was als een kille hand op zijn hoofd, de akelignuchtere werkelijkheid.
Verdwaasd zat hij voor zich uit te kijken, de twee lange uren in den
gevangeniswagen, en in zijn cel weergekeerd, overmeesterde hem de wanhoop.
Rosa verloren! Heel zijn leven verwoest door een verdoemde dwaasheid, zijn zotte
vlucht, zijn knulligheid tegenover die rechters!
En een woede greep hem aan, een uitzinnige woede, die hem plotseling zijn
waterkan deed grijpen en in gruizels keilen tegen den vloer, en dan zijn aarden
emmer, en dan zijn bankje, dat hij op den muur te barsten beukte.
Zoo, als een krankzinnige, wijdbeens tusschen de scherven staand, vonden hem
de wachters, die toeschoten.
Hij begon luidkeels te lachen, toen zij binnenkwamen. Maar als zij, trap-
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pend door de plassen en tusschen de knappende stukken aardewerk, hem trachtten
te naderen, sloeg hij zoo fel van zich af, dat zij vervaard achteruit sprongen en hek
en deur weer achter zich in het slot gooiden.
En nogmaals lachte Paolin, een langen, harden wanhoopslach. Dan brak hij ineen
op zijn bed met een domp gekreun, waarin heel een zonnige wereld van gedachten
onderging en verzonk in een chaos van vertwijfeling.
Er was gestommel voor zijn cel. Paolin richtte zich half overeind. De deur ging
open, en achter het hek zag hij de bewakers staan, met den commandant. Een had
de dwang-zeelen bij zich, om hem vast te binden op zijn bed.
‘Ziet u wel? Hij is gek geworden,’ zei een andere.
Een derde morrelde aan het hek. Hij was zoo zenuwachtig, dat hij het niet dadelijk
open kon krijgen.
Paolin greep een groote, scherpe scherf van den grond. Zijn oogen waren twee
zwarte holen van haat.
En terwijl de wachters, berekenend hóe aan den geweldenaar de hand te slaan,
naar binnen schuifelden, stond plotseling de directeur achter hen en loensde over
hun hoofden de cel in.
Paolin liet de scherf vallen. Een rilling liep hem over den rug; hij klappertandde.
‘Laat me door,’ zei de directeur. ‘I k ben 't, Paolin.’
De wachters weken ontsteld terug. Paolin klappertandde nog sterker; het rillen,
dat hij niet onderdrukken kon, deed zijn leden schokken.
‘Wat beteekent dat?’ vroeg de directeur; en tot de wachters: ‘jullie kunt wel gaan.’
De kolos naderde den gevangene. Paolin stond sidderend op. Zijn oogen keken
den ander aan als die van een gewond beest.
‘Nou, wat beteekent dat?’ kwam de diepe stem meewarig. Hij klopte Paolin op
den schouder.
En deze raskerel, die niet gehuild had sinds zijn prille jeugd, hij begon plotseling
te huilen, luiduit en wildverloren te huilen, en wierp zich snikkend aan de borst van
den kolos. Die liet hem begaan, deed zacht den arm om hem heen:
‘Stil maar,’ suste hij, ‘stil maar, jongen, we zullen er wel wat op vinden....’
En Paolin, bij die woorden, rook een lucht van drank, die over hem neerkwam.
Een heete zomer volgde. Paolin had opnieuw voor de keus gestaan: de cel of de
camerone. Zijn neerslachtigheid was zoo groot, dat hij de cel verkoos. Anders deed
hij maar weer stommigheden! En in de cel had hij tenminste bezigheid. Ze hadden
hem als vroeger manden te vlechten gegeven; lusteloos deed hij zijn werk.
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- Het was wel waar, dacht hij soms, misschien was Rosa niet verloren voor hem.
De directeur, dien wanhoops-middag, had hem beloofd: op 26 Mei, het volgend jaar,
zou hij een wachter doen uitzien, om de vrouw, als zij kwam, in te lichten. Verder
kon hij niet gaan. Had het Paolin's eigen vrouw gegolden, hij had brieven kunnen
toestaan, een gesprek door het raster.... Dat alles was nu uitgesloten; hij ging toch
al ver buiten zijn boekje....
Dat boekje, dat was zeker het reglement, waaraan de Directeur een broertje
scheen dood te hebben. En Paolin begreep het ook best: hij kon zich toch niet inlaten
met de verboden liefde van een gevangene.... met wat ze dan overspel geliefden
te noemen....
In elk geval: Rosa zou weten. Zij zou ook den nieuwen datum weten, 6 Januari
1923.... Als ze kwam! .... Zou ze komen? En zou ze het goed opnemen, dat hij haar,
door zijn stomme schuld, nog weer zeven maanden wachten liet?
Vol wroeging, vol innerlijke razernij soms, dacht hij aan die vervloekte vlucht, die
elke fleur van het weerzien bedorven had, zoo niet alles.
Hij trachtte vertrouwd te raken met den nieuwen datum: 6 Januari 1923, maar hij
kon er geen vreugde aan vinden; en toen hij eens poogde zich in te denken in dien
klaren winterdag, dat hij Rosa weerzien zou, bemerkte hij radeloos, zich haar gezicht
niet goed meer te kunnen voorstellen....
Zoo leefde hij tobbend de maanden door en hij vlocht manden.
Op een middag in Augustus week zijn celdeur open; het hek werd niet ontsloten.
Vier mannen stonden erachter: de commandant, de lange hoofdbewaker, die indertijd
met hen mee was gegaan naar Capolivéri, een cipier met den sleutelbos, en een
meneer, dien Paolin nooit gezien had. Hijzelf stond recht bij zijn riet.
‘Dit is nummer 1123....’ zei de commandant aarzelend.
‘Die verleden jaar gevlucht is....?’ wist de onbekende.
‘Jawel, meneer de directeur.’
‘Zwaar strafregister in Massa,’ deed militair-strak de hoofdbewaker, blijkbaar met
de bedoeling zichzelf te verontschuldigen.
‘En deze had dus de bizondere voorkeur van....? Je kunt sluiten.’
Zacht werd de deur in het slot gedrukt.
Paolin zat verbijsterd op zijn krib. ‘Meneer de directeur?’ De directeur was toch
niet dood of weg? Misschien een hoogere directeur, iemand uit Rome? Maar dan
zou de directeur híer er toch wel bij zijn geweest.
Er kwam niemand meer dien dag, dan 's avonds de wachter, wiens beurt het was
te hooren, of de tralie's nog vastzaten. Sinds zijn vlucht gebeurde dat tweemaal 's
daags.
‘Is er een nieuwe directeur?’ vroeg Paolin gespannen.
‘Gaat jou dat aan?’ meesmuilde de man en verliet de cel.
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Den volgenden dag vroeg hij het aan den helper, die hem zijn eten bracht; doch die
scheen geen antwoord te durven geven.
Eerst den derden dag bevestigde het hem de pachtersknecht, die over het
mandenwerk ging: ....ja, de oude directeur was vertrokken, sinds een week.
Paolin bleef verslagen achter. Den dood van zijn vader, en zelfs dien van zijn
moeder, jaren geleden, had hij gedwee ondergaan, als iets, dat ligt in den raad der
natuur. Hij voelde, dat deze kolos met zijn troebele, zwaarmoedige oogen, hem
méér dan een vader was geweest. Waarom was hij vertrokken? Was hij afgezet?
Omdat hij dronk?
En een trage, doffe wanhoop kroop over Paolin's hart. Z i j n directeur had hem
beloofd, dat Rosa gewaarschuwd zou worden, als zij kwam, den 26sten Mei. Zijn
groote hart had het onmogelijke beloofd. 't Was immers in de hand werken van
overspel? .... Overspel! Paolin lachte schamper in zijn ellende. - D e z e directeur
had blijkbaar minachting voor z i j n directeur. Van hèm hoefde hij niets te
verwachten....
Die herfst werd voor Paolin de duisterste van zijn gevangenistijd. Gedurig folterde
hem de gedachte aan wat eens de bevrijdingsdatum was geweest, de groote dag
van zijn bestaan, die was ondergegaan, voor hij aanbrak. Zijn eetlust begaf hem.
Groote brokken brood van zijn dagelijksch rantsoen gingen soms mee terug; en het
gebeurde, dat hij zelfs zijn soep liet staan. Dat vette vocht maakte hem onpasselijk.
Hij vermagerde; zijn gevangenis-spullen flodderden hem om het lijf. En ten slotte
verloor hij het laatste goed, dat het leven in de cel hem nog was blijven gunnen:
den slaap. Wakker liggende, vele uren lang, hoorde hij de kwellende nachtgeluiden:
een makker, die hoestte, hoestte, hoestte, tot hij scheen te stikken; een uil, die
zachtjes kloeg, en dan stil bleef, en weer opnieuw zijn vreemde, kleine klacht klaagde,
uur na uur.... waar zat hij? in den Spaanschen toren? Een verfijnde marteling werd
het Paolin. - Maar razend kon hem maken het razen van de zee.
En het gebeurde, dat hij in zijn strakke verbeelding een jongetje zag met een
zwarten krullebol, roze bretels over zijn bruine, bloote bastje, die iets riep.... De
moeder haatte hij meer dan ooit. Tweemaal droomde hij over hem.
De dagen brachten geen verluchting. Het grauwe winterlicht maakte de cel nog
leeger. Het eeuwige manden-vlechten, dat in den aanvang hem rust had gegeven,
kon hem dermate prikkelen, dat hij heel den rietrommel in een hoek slingerde en
jachtig, drie passen heen en drie passen terug, zijn hok op en neer stapte. Somwijlen
overvielen hem buien van blinde razernij. Somwijlen zat hij werkeloos in elkaar
gedoken, zijn gedachten afgestompt in een wakende bewusteloosheid. Totdat het
gerekte, schorre fluiten van een stoomboot hem op deed schrikken tot den tragischen
datum: 26 Mei 1922.
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Dan óók zou hij de stoomfluit hooren, maar niet als een gedreun van vreugde, doch als het rauwe brullen van zijn wanhoop.... De stoomboot, die naderde....! Rosa
zou aan wal stappen.... Rosa zou naar de gevangenis klimmen. En hij, - hij zou hier
zitten, machteloos, in dit verdoemde hol. En hij zou al blij mogen zijn, als hij door
den een of anderen bewaker, den mooien Siciliaan misschien, haar kon doen weten,
dàt hij er zat! Verbitterd beet hij zijn tanden opeen.
Die schorre stoompijp werd hem allengs een zoo bange benauwing, dat hij op
het geluid ervan het kussen van zijn brits greep en rond zijn ooren stopte, om niet
te hooren.
Maar een ander geluid, dat ééns hem zoo lief was geweest, had hem sinds weken
verlaten: des morgens en des avonds, het drukke gefladder, het sjilpen, het
geroekoe.... de vogels van den directeur! Deze nieuwe had blijkbaar de nesten
uitgeroeid. Wellicht had de eerste ook een deel van zijn dieren meegenomen, de
tortelduiven, de kanarie....
Bij dézen directeur werd Paolin geen enkele maal ontboden.
Zijn eenige troost in dien tijd was een sinds kort in dienst getreden cipier, die 's
avonds en 's morgens met zijn ijzeren staaf een muzikaal getonkel haalde uit de
tralies van zijn venster: een leutig liedje.
Het was een jongen, die de innerlijke zon had; hij maakte ook wel eens een
praatje; en als hij weg was, leek het, of er iets opgeklaard was in Paolin.
Een dag brak aan van dwaas-felle blijdschap! Het was de 28ste December van dat
jaar; een dag, die geen waarheid scheen! De commandant kwam hem aanzeggen,
dat een algemeene amnestie zijn straf met tien maanden bekortte.
't Was of een roekelooze hand het dicht-verknoopte spinneweb van al zijn angsten
uiteen sloeg met één slag. Een licht plofte aan, dat zijn oogen niet verdragen konden;
het verstoorde zijn gedachten.
Begin Maart was hij vrij! Drie maanden vroeger dan de groote dag van zijn
droomen!
Die week nog keerde Paolin naar de zaal terug. Zijn ellende had hij in eenzaamheid
gedragen; de eenzame vreugde hield hij niet uit.

(Wordt vervolgd)
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De wijze
door Hermance Farensbach
‘Carpe diem.’
Horatius.
O mijne rijpe dagen,
Die smaakt als oude wijn,
In welks doorzichtig gouden,
Van tijd verklaarden schijn
Het leven staat bezonken
In zuiver kristallijn.
Ik geef mij aan U over
Gelijk de wieren aan
Het onbewogen water,
Waarin hun gansch bestaan,
In het verlies zich winnend,
Schijnt roerloos op te gaan.
Nu ben ik opgenomen
In levens wijde rust....
Waarheen zij mij zal dragen?
Om 't even welke kust
Wien harmonie der sferen
Werd in zichzelf bewust.
Ik bloei! O mijne dagen,
Die smaakt als oude wijn,
In welks doorzichtig gouden,
Van tijd verklaarden schijn
Het leven staat bezonken
In zuiver kristallijn.
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De amphoor
J. Slauerhoff
AAN EEN STICHTELIJKEN FAUN
TOEN Massilia al aan de kim verrees en de landing tegen den avond werd verwacht,
wierp de valwind zich van het Ligurisch gebergte neer, stormde over zee en wierp
Nebo's galei terug al verder en verder tot voorbij Sardinië, vijf dagen te voren nog
over een rustige zee voorbijgevaren.
De wind wakkerde aan, blies de zeilen weg, brak de riemen en liet toen, het spel
moede, het schip op de klippen liggen. De romp barstte open, de lading,
purperslakken van Tyrus en lijnwaad van Cyprus, werd weggespoeld, de zee verfde
zich rood zoover men zien kon, alsof de Kraken in zijn diepte doodbloedde.
In dit bloedbad dreven stukken lijnwaad, witte slavinnen en zwarte Aethiopische
roeiers stuiptrekkend rond.
De maan kwam op en begoot het groote sterfbed met lijkgeel licht.
De andere morgen was alles weggevaagd, en Nebo dreef alleen rond op een
ledige kist waarin zijn rijkdom was geborgen. Het was zijn redding geweest dat het
deksel brak en het zware goud wegzonk.
In Sidon beschouwde men de galei na een half jaar als verloren. Vele, andren,
maanden later vertrokken, lagen reeds lang in veilige haven.
Nebo's vrouwen en kinderen beweenden hem als verdronken en stierven in
armoede.
Veertig jaar later is Nebo weergezien in Sidon. Zijn haar was grauw, zijn hooge
gestalte gebroken. Met een staf tastte hij den weg voor zijn halfblinde oogen uit.
Weinigen herkenden hem en van deze gingen nog velen den door het ongeluk
getroffene uit den weg.
Enkelen hadden medelijden en bogen zich tot hem over die de grootste koopman
van Sidon was geweest. Dan begon hij te verhalen, met schorre stem, en niemand
luisterde lang. Sommigen noemden hem waanzinnig, andren leugenaar, naarmate
ze meer of minder medelijden met hem hadden.
Spoedig liep hij alleen door Sidon, sliep aan de kaaimuren en leefde van de
munten die men hem toewierp. Hij hield een onweerstaanbaren drang zijn lotgevallen
mee te deelen. Toen niemand meer luistren wilde heeft hij perkament gekocht en
schreef de bladen vlak bij zijn oogen. Toen hij twee rollen volgeschreven had, ontbrak
hem het geld voor nieuwe.
Later is hij doodgevonden op het eilandje dat voor Sidon's haven ligt,
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starend over zee, een vaasje in zijn eene hand, de rollen perkament tegen zijn borst
geklemd. Als een kind bij het spelen in slaap gevallen lag de oude en hij zag er niet
ongelukkig uit. Enkelen namen nu de moeite te zien wat hij opgeschreven had. Het
volgende was nog van zijn verhaal te lezen:
- Toen het water stiller werd viel ik in slaap, hangend over mijn kist, half
ondergedompeld.
Ik ontwaakte toen mijn voeten grond raakten en waadde een zandhelling op die
ik naar de kust voelde stijgen. Op het droge viel ik dadelijk in een anderen slaap.
Toen ik weer ontwaakte was het nacht, de maan ontwelde juist de kim in stillen
groenen gloor, een schaduw viel over mijn gelaat en danste. Ik dorst niet opzien,
vreezend het wezen te ontwaren dat deze schaduw over mij wierp en dat danste in
deze omstandigheden; dat scheen mij iets verschrikkelijks. Ik hield mijn oogen toe;
de slaap ontfermde zich weer en beschermde mij tot den zonsopgang. Nu vreesde
ik niet langer en wilde zien waar ik was. Ik wist, zonder het spoedig. Op een eiland
zonder plantengroei vogels en bijna zonder eenige verheffing. Een geel ovaal in de
nu weer stille zee en niets meer. Alleen, vlak bij mij, stond een sierlijke tweearmige
amphoor.
Ik had dorst en dacht dat er misschien nog wat water in kon staan van een
vroegere bui. Ik hief de vaas naar mijn mond en dronk, een koelen, weligen wijn die
mij gelukkig en onbevreesd maakte. Ik zwijmelde en had maar één gedachte: Hoe
kon deze stille vaas die dansende schaduw over mij hebben geworpen, den vorigen
nacht?
Wie bewoonde nog dit eiland? Levende wezens niet, ik zou ze op het naakte zand
gezien hebben. Geesten dan?
Ik sliep weer in en ontwaakte bij avondval.
In het schemerlicht, gemengd uit rooden zonsondergang en zachtgele
maneklimming stond, op dezelfde plek waar de amphoor mij was ontzonken, een
vrouwelijke gestalte, slank en groot tot de enkels in het zand, ik zag op langs de
zachte golvingen van haar flanken en haar schouders. Haar armen vouwden zich
achter haar lichthellend hoofd.
Zij stond daar als een levende amphoor. Over haar gelaat en leden vloeide de
weerschijn van innerlijke weelde. En die heeft zij mij even gewillig geschonken als
de amphoor zijn wijn.
Ik lei mijn handen om haar heupen, die toestemden, toen om haar borsten die
zich spanden; zij neeg naar mij over en bleef al den tijd en ook daarna stil liggen,
in het zand, de handen achter het hoofd gevlochten.
Ik ontwaakte in den ochtend. Naast mij stond de amphoor. Ik dronk naar mijn
dorst en sliep weer in.
En in den avond toen ik de oogen opsloeg stond de vrouw naast mij en lag bij mij
tot ik weer insliep.
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Zoo werd mijn leven op dat verlaten eiland rijk door de bedwelming in tweeërlei
dronkenschappen en een brug van sluimering, zich in schoongewelfde spanningen
voortzettend naar de eeuwigheid.
Maar eindelijk vroeg ik de Goden: Waarom en hoe lang voordat ik van dit eiland
wordt verlost?
Terstond betrok de hemel, het werd geen milde groene nacht meer, geen warme
gele dag meer, een vale schemer bleef aanhouden. De amphoor bevatte alsem en
viel in scherven op den grond uiteen. De vrouw heb ik niet meer gezien, wel hoorde
ik gelach of geween, ieder keer dat ik den ring rondliep tusschen zand en zee.
Eindelijk stak dezelfde wind weer op die mij hierheen gedreven had, joeg wolken
saam en uit de grauwe wallen rolde de donder en werd een stem.
‘O mensch gij klaagt: de Goden spotten met mijn leed en houden het geluk voor
zichzelf. Maar telkens verleenen wij een sterveling het geluk en allen beklagen zich
en steunen: Waarom en hoelang nog?
Alleen in ramp en nooddruft vergeten zij zichzelf en vragen niet en overvragen
niet, en achten op lijfsbehoud alleen. Naar rampspoed gaan hun wenschen uit. Ook
de uwe. Rampen zullen wij u zenden.’
Ik, verwatene, dorst mijn hand nog op te heffen en te vragen of zij dan geen ander
geluk te missen hadden dan een goeden wijn en een wulpsche vrouw op een kaal
eiland.
Onder een hoongelach dat een zeebeving veroorzaakte zakte het eiland weg en
ik dreef weer in zee.
Toen ik reeds dacht voorgoed te verzinken wierp een hemelhooge golf mij op een
hard bruin bergplateau dat steil uit zee oprees.
Dikke grauwe wolken hingen daar laag boven. Harde halmen schoten op uit dezen
barren grond en boorden zich in de wolken. Hun schachten schenen onregelmatig
bezet met grove aren. In de verte, in de meer open plekken zag ik groote wezens
van wanstaltige menschengedaante; later zag ik ze werken met gekromde ruggen,
de korrels oprapen, anderen klommen met een soort van sikkels in de halmen en
kapten in de aren.
Ik verborg mij in het lichaam van een doode reuzenslang die in een krocht opgerold
lag als een dikke kabel in het scheepshol. Ik vreesde dat ik, zoodra ik mij toonde,
gedwongen zou worden dit bestaan te deelen, dat mij ellendig scheen. Honger
voelde ik niet; vele dagen bleef ik in dat nest. Toen voelde ik dat een klauw zich om
mijn nek sloot.Verder kon Nebo zijn lotgevallen niet beschrijven bij gebrek aan perkament.
Trouwens zij zouden toch geen geloof hebben gevonden, te oordeelen naar het
begin, dat van de meeste sproken en zeemansverhalen altijd nog het waarschijnlijkste
pleegt te zijn.
1926.
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Breakaway
door A.J.D. van Oosten
Wij zijn maar groote stoute kinderen
de meester is van bordpapier,
wat laten we'hem ons langer hinderen?
kom aan! breek mee uit, weg van hier!
nu sluit de school, voorgoed vacantie!
nu doe een ieder wat hij wil!
- maar waarvoor talm je dan nog baby?
en waarom ben je opeens zoo stil?
Wij zijn maar dwaze groote kinderen
de chef is lastig en verwaand,
wat blijven wij zijn domme minderen?
breek mee uit, midden in de maand!
wij volgen voortaan eigen lusten
de dag duurt lang, en morgen weer!
- maar waarvoor ben ik nu ongerust en
lief, waarom lach je dan niet meer?

1)

Naar het gelijknamig ballet uit de film ‘Fox Movietone Follies 1929’.
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Wij zijn maar groote dwaze kinderen
en 't leven is een laf bedrog,
wat zou het ons ook langer hinderen?
kom aan! breek mee uit, berg je nog!
komt, laten we ons bijtijds verschuilen
uit dit riskante avontuur!
- maar waarom moet je nu staan huilen
meid, met je arm tegen den muur?
Wij zijn als bange kleine kinderen
gevangen in den boozen ring,
maar vrij en luchtig als een vlinder
ontvluchten we uit dien tooverkring!
vér van de domme wereld zweven
wij buiten wát, waaróm en hoé!
kom liefste, zie het prijsgegeven
land onzer droomen - dáár naar toe!
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Kroniek
Boekbespreking
Emmy van Lokhorst, Droomen, Amsterdam, N.V. Em. Querido's U.M.,
1930.
Emmy van Lokhorst heeft er goed aan gedaan ons dit kleine bundeltje te schenken.
Wij dreigden langzamerhand een verkeerde voorstelling van het talent dezer
begaafde schrijfster te krijgen, maar nu is alles weer in orde, wij herkennen onze
oude indrukken - neen-neen, wij hadden ons toch heelemaal niet in haar vergist;
dit is wat zij kan, dit kleine, maar daarom nog niet kortademige, dit vrouwelijk
bekorende, toch niet te coquette, dit teer-weemoedige, toch veerkrachtige, geenszins
vermoeid-melancolieke. P h i l s L i e f d e d r a m a ' s (als boek verschijnend hebben
ze helaas dien salonnigen en kwasi-grappigen titel ‘Amoureuse Perikelen’ gekregen)
waren jonger, levenslustiger, spottender, geestiger misschien ook wel dan deze
korte dag-droom-vertellinkjes. O, ik weet nog heel goed hoe blij ik was met dat
sprankelende ding, Phils Eerste Liefdedrama, in 1913 door dit maandschrift
gepubliceerd. Zulk een geslaagde verbinding van den romantischen meisjesdroom
met fijnen humor en spot had ik nog zelden in mijn handen gehad! Emmy van
Lokhorst is ouder en heel wat stiller van geest geworden - ernstiger en dieper ook;
wat zij thans geeft is lang niet zoo opzienbarend bekoorlijk, maar het is misschien
wel heel wat meer de moeite waard. En het is van een beheersching die, met veel
natuurlijke begaafdheid, ook studie en arbeid, maar vooral: het leven, het werkelijk
gelééfde leven, tot oorsprongen heeft.
De kostelijkste gave die een mensch, in zijn strijd, van de natuur mee kan krijgen
is: te genieten van schoonheid. - Een warm hart en een ruime geest worden daarin
voorondersteld, dus behoefde ik die niet eerder te noemen. - Genieten bedoel ik,
van schoonheid, in den uitgebreidsten zin, schoonheid in een menscheziel, in een
stemming of sfeer, schoonheid van natuur en van kunst. Welnu, deze gave, Emmy
van Lokhorst bezit haar in bijna overvloedige mate en zij heeft het groote talent, ons
er van te kunnen meedeelen, op den koop toe gekregen. Ik spreek van bijna
overvloedige mate omdat een gevoeligheid als deze voor de geringste schakeering
in al het schoone en geheimzinnige dat ons omringt: licht, lijn en kleur, het stemgeluid
van de menschen met wie wij verkeeren, die wij liefhebben vaak - hun aanzien, hun
gebaar, hun demonische wezen - zeer zeker lang enkel genietingen bezorgt. Maar
het geluk dat wij eraan te danken hebben is van de allerfijnste en doordringendste
soort en weegt volkomen op tegen een eindeloos getal kleine en grootere
verdrietelijkheden.
Zooals Emmy van Lokhorst in het eerste stukje dat deze bundel bevat
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schrijft over de tooverachtige schoonheid van ijsbloemen op een ruit, zoo had ik
daar, na Van Looy's heerlijken ‘Dood van mijn Poes’, niets meer over gelezen - niets
meer met zoo'n klank van innige genieting. Ik vergelijk niet. Van Looy's beschrijvende
kracht, natuurlijk, is oneindig rijker, grooter, machtiger. Deze stil-vrouwelijke kijk is
wel héél iets anders. Maar ook wat Emmy van Lokhorst hier gaf kwam uit haar eigen
diepste waarheid en rijkdom. En tot méér is niemand gehouden.
H.R.

Eva Raedt-de Canter, Internaat, Amsterdam, Querido's U.M., zonder
jaartal.
Ik heb een kleinen jongen gekend, die uit de manier waarop hij werd aangesproken
opmaakte, dat hijzelf ‘je’ was en zijn vader ‘ik’. ‘Wil ik je vleesch snijden’ vroeg hij
aan tafel, bedoelende dat zijn vader deze bezwaarlijke taak op zich zou nemen.
Aan dat jongetje deed Eva Raedtde Canter's uitdrukkingswijze mij weleens denken.
Zij schreef uit haar herinnering en noemde zichzelf aldoor ‘je’ of ‘jij’. En dan
voortdurend in het praesens.
‘Jij moet vertellen, hoe alles gegaan is en waarom jullie wegliepen. Want Gerda
plukt aan haar schort en schreit. Je vertelt, stotterend en moet telkens wachten,
zooveel adem kom je te kort. Maar op den achtergrond van je denken is de
overtuiging, dat het goed is, goed bij den rector te zijn, goed hém alles te kunnen
opbiechten. Je weet ook niet precies waarom je zoo je best doet, een kleurig en
gedetailleerd verslag te geven van het avontuur. Toch doe je het, hoewel je zorgt,
niet erin mee te leven en niet te erg te laten merken, dat je angst en berouw
verdwenen zijn, nu je weet dat de rector je richten zal.’
Het boekje is niet groot, maar ditzelfde ‘ge-je’ en ‘-jij’ en dat jachtige praesens,
207 pagina's lang, het is toch wel eentonig en vaak vermoeiend. Jammer, want wat
de schrijfster vertelt is interessant en vol verrassend goed opgemerkte en
gememoreerde eigenheden en menschelijkheden. Eva Raedtde Canter is een felle
persoonlijkheid, met haat zoowel als met liefde diep vertrouwd, zij toont ook geest
en soms een koele strakte van zeggen die u op den rand van het huiveringwekkende
voert. Het meisjesinternaat, waarvan zij ophaalt, doet denken aan kostscholen uit
Dickens' romans - in wreedheid van straffen en vernederen althans doen deze
nonnen niet onder voor de vrekkige en schijnheilige schoolmeesters uit Oliver Twist.
Een twijfel komt echter in ons op, als wij lezen dat Eva na de vacantie ten slotte
toch weer naar haar schoolleven terugverlangt en wij begrijpen ook niet goed, dat
zooveel kinderellende werkelijk mogelijk zou zijn onder het hoofdbestuur van een
rector die de gevoeligheid en goedhartigheid zelf blijkt te zijn.... Hoe het zij, dit eerste
boek is ondanks zijn zwakheden zeer zeker niet van belang ontbloot en doet nog
betere dingen verwachten.
H.R.
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Marianne Philips, De Biecht, Bussum, C.A.J. van Dishoeck N.V., in het
jaar 1930.
Het heeft mij altijd toegeschenen, dat wij in de gezamenlijke litteratuur aller landen
eigenlijk zoo goed als geen bekentenissen van een menschenziel bezitten, in de
meest concrete beteekenis van het woord. Hoe wonderlijk het ook mag lijken: nooit
heeft iemand ter wereld de volkomen en uitgebreide waarheid van zijn leven gegeven.
Wie die zou schrijven, zou de wereld verrijken met een document zonder weerga.
Als wij denken aan de bekentenissen van Augustinus, komen wij aan deze
voorstelling van zulk een bekentenis eenigszins nabij. Zij hebben deze onschatbare
waarde, dat zij volkomen oprecht zijn en geschreven door een geest van zulke
groote afmetingen, dat zij als een onaantastbaar monument voor ons oprijzen. De
bekentenissen van Augustinus echter zijn geschreven van zulk een hartstochtelijk
berouw uit en zoo doordrenkt van een hemelschen geur, die dè blijvende atmosfeer
was waarin de schrijver leefde, toen hij de bekentenissen schreef, dat het aardsche
er voortdurend wordt gezien als een korte, felle strijd waarover het niet past
uitgebreide mededeelingen te doen. Het is als het ware een korte terugkeer van
den hemel naar de aarde, om van daar uit den hemel nog vollediger te veroveren.
Velen, ontelbaar velen hebben de waarheid van hun leven symbolisch
geopenbaard in hun werk en dat zijn de dichters; er zijn ook wel zoogenaamde
‘biechten’ die in zekeren zin de waarheid geven van een leven, dat te oppervlakkig
gezien is om interessant te zijn. Zoo is het overgroote deel der memoires. Goede
memoires zijn interessant, maar wat een wezenlijke bekentenis zou kunnen zijn,
daarvoor ontbreken ons bijna de juiste termen. Zulk een biecht zou de naakte
waarheid moeten geven van een menschenleven en het is maar zeer weinigen
gegeven de dingen van zich zelf naakt te zien. Het zou nergens in ‘dichtung’ mogen
vervallen, het zou geschreven moeten worden uit een herinnering als van staal en
daarbij zou het gedragen en doorlicht moeten worden door een diepe kennis van
den mensch, van zich zelf, en van de wereld. De rijpe mensch die tegenover zijn
eigen leven staat als de microcosmos die de macrocosmos weerspiegelt, zulk een
mensch zou de bekentenis van zijn leven kunnen schrijven.
Al het geheime, het groote, het afschrikwekkende, het heilige zou daarin liggen,
maar alleen dàn zou het schoon en toelaatbaar zijn als dit leven zich afteekende
tegen de horizont der eeuwigheid. Ik kan mij nauwelijks indenken wàt zulk een
geschrift zou kunnen zijn voor de menschheid. Neen, niemand heeft nog ooit de
waarheid omtrent zijn leven gegeven, al zijn er fragmentarische of symbolische
bekentenissen die ons rijk maken.
Toch is er meer en meer merkbaar een drang tot de biecht, naar de klare
weerspiegeling van waarheid, vooral bij de vrouwen, die zich bewust maken, meer
dan de mannen, dat zij vrij zijn, en niet terug deinzen voor hun eigen
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innerlijk. - ‘Eva’, van Carry van Bruggen was zulk een boek, het laatste werk van
Alie Smeding is het in zekeren zin.
Dit boek van Marianne Philips is er een. ‘De Biecht’ is een boek zonder eenige
litteraire versiering, het is niet slecht geschreven, want als iets geheel naar waarheid
wordt vertolkt, en degene die spreekt is iemand met een ziel, dan krijgt het
geschrevene vanzelf een zekeren stijl. Deze biecht is een bekentenis, geschreven
uit een wil tot klaarheid en zij is schrijnend, klemmend, zij doet pijn, zij ontroert, en
alles is zoo eenvoudig dat we door den eenvoud juist het meest gekweld worden.
We lezen er het lot van een menschenziel uit af, al de gevaren, de afgronden, de
dwaasheden van een menschenhart. Ook dìt menschenhart heeft een stukje hemel
boven zich, maar toch, hoe klein.... Is het daardoor dat dit leven (van de biechtende)
ten onder gaat? Dat er nergens een doorgang, een opening ter bevrijding te zien
is? Wat is hier lot, wat zielskracht? Wat een menschelijk, en wat een persoonlijk
erfdeel? Toch ontkomen we niet aan een zekere suggestie dat we iets van ons zelf
lezen in de biecht van deze vrouw en dat is wat zulk een biecht belangrijk maakt.
Maar waarom wordt het stukje hemel boven dit menschenhart steeds kleiner? Wij
kunnen dit moeilijk dragen na zóóveel schrijnende waarheid. Oprechtheid? Stellig.
Zoo fel, zoo afdoend, zoo los van zich zelf en soms zoo cynisch, dat we huiveren
van ontzag en medelijden. Maar ik geloof dat zulke openbaringen alleen maar geheel
geoorloofd zijn als het stukje hemel boven de menschenziel groeit.
Intusschen heb ik voor dit werk van Marianne Philips een diep respect; wie lezen
kan zal hier stellig iets vinden dat hem zegt: dit, en nog veel meer is ons erfdeel en
toch streven wij allen onvermoeibaar om dit erfdeel te overwinnen en eenmaal in
het licht wakker te worden.
JO DE WIT

A. van Collem, God, Amsterdam, Em. Querido, 1930.
Er is een groote onklaarheid in dit gedicht van Van Collem, die maakt, dat men het
ten slotte onbevredigd uit handen legt, al boeit het hier en daar door een van
innerlijken gloed doortrilde lyrische passage.
Wij gelooven niet, dat Van Collem zich zelf en zijn partijgenooten een dienst
bewezen heeft met de publicatie van deze poëzie. Zij legt veeleer een bedroevend
getuigenis van religieuze armoede af dan dat zij theïstisch, pantheïstisch of
atheïstisch zoo men wil, kloek stelling neemt in deze niet heelemaal onbelangrijke
materie.
De eindindruk, die het, helaas, op de luttele overtuigende fragmenten verre wint,
is er een van groote vaagheid en egocentriciteit. Van Collem heeft zich hier blijkbaar
uitgelaten over dingen, die hem zelven volkomen duister en troebel waren en die
hij wellicht gemeend heeft, al schrijvende, tot helderheid te kunnen brengen.
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Dit is hem niet gelukt. Van zich zelf noch van zijn stof heeft hij zich voldoende los
kunnen maken. In beiden bleef zijn woord verward. En het werd verwarder naarmate
hij zich met grooter heftigheid trachtte te uiten. Wij betreuren het, dat Van Collem,
wiens werk in zijn geheel beschouwd stellig niet arm aan schoonheid is, met dezen
bundel de zwakkere zijde van zijn talent met een centenaarsgewicht heeft belast
en wij vreezen, dat op deze wijze spoedig de fatale schaal naar omlaag zal gaan.
Dan zullen bloemlezingen zich over dezen dichter moeten ontfermen, maar het
geheel van zijn oeuvre zal in het stof verloren gaan. En daarmede is toch zijn
dichterschap geschonden op een essentieele plaats. Want Van Collem was geen
dichter van willekeurige lyrische stemmingen; zijn poëzie had de intentie althans tot
het breede en gedragene van het epische genre en dat breekt men niet straffeloos
in een ‘keur’ uiteen!
ROEL HOUWINK

C.A. van Bruggen, De Geschiedenis van een huis, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1930.
Lichte lectuur.... wandel in het zomerseizoen maar eens in onze provinciale
boekwinkels rond, ge hoort er niet anders. Als vraag en als aanbod klinkt het u in
volkomen eenstemmigheid in de ooren. Lichte lectuur: Ivans, Williamson, Hans
Martin, de Sinclair. Sommige boeken zijn wat stoffig geworden, maar bij regenweer
doen zij nog uitstekend dienst. De ‘lach’ is er nog niet uit, al blijkt ook die wel eens
wat bestoven bij nader onderzoek.
Bij deze geanimeerde merkantiele dialogen hebben wij ons wel eens afgevraagd,
waarom men van Van Bruggen's jongste geestestelg zoo smadelijk negeerde. ‘De
geschiedenis van een huis’, de titel is van een onschuld, die in onzen naar sensaties
hunkerenden tijd eenvoudig een trouvaille is; hij is d e sensatie van het
a-sensationeele. Men kan denken aan een prenteboek en aan een detective-verhaal,
aan een historischen roman en aan een vertelling voor volwassenen.... en als men
het leest blijkt het een staaltje te zijn van pétillante, kostelijk ironiseerende
journalistiek! Lichte lectuur dus bij uitstek en wel: van de goede soort; waar men
bovendien nog op de een of andere geheimzinnige manier een tikje wijzer door
wordt. Derhalve: voor ons, zwaar met moraal beladen Hollanders, een dubbel
bekoorlijk werk.
Van Bruggen is geen geijkt ‘humorist’, geen man van den lach en de traan,
waarmede onze voorouders zoo gelukkig zijn geweest. Soms snijdt zijn lach. Maar
laten wij toch in vredesnaam niet al te weekhartig zijn en van louter weekhartigheid
ons willoos wegzakken laten in de modder, die ons omringt. Een boek als het
onderhavige is een uitstekende medicijn voor dezulken; proef het bittere en het
wrange een oogenblik erin, het schaadt
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niet, want dat ge het tot u nemen kunt, is op zichzelf in dit geval reeds een begin
van genezing.
ROEL HOUWINK

Felix Timmermans, De hemelsche Salome, Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon. Geen jaartal.
Wie Timmermans' Driekoningen-triptiek kent, weet, welke verwachtingen hij koesteren
mag van diens dramatisch werk. Hij zal zich verheugen kunnen over zijn originaliteit
en hij zal zich menigmaal ergeren moeten over zijn smakeloosheid. Het is met
Timmermans als met Speenhoff: beiden zijn over het paard getild en zij bezitten te
veel routine en te weinig geest om hun evenwicht terug te vinden. Waar zouden zij
ook houvast aan hebben, die alles wat hun onvervreemdbaar eigendom was,
verpandden aan den roem. Zulk een onsoliede zakendoen wreekt zich altijd. Op
het oogenblik, dat zij bemerken, dat zij een verkeerd gebruik van hun gaven zijn
gaan maken, is het onherstelbare reeds geschied. Dan kunnen ze hun leven lang
woekeren met het zeer weinige, dat hun onverhoopt gebleven is, doch zij zien slechts
hun schulden vermeerderen en komen er niet meer uit.
Het leven is minder zoetsappig dan wij wel eens geneigd zijn te vermoeden en
de Muze laat zich minder gemakkelijk om den tuin leiden dan men op grond van
sommige volkomen ongemotiveerde ‘beroemdheden’ zou denken. Zoo gaat het met
Timmermans ook, helaas. De schijn reikt hem nog een heel eind de hand op zijn
weg, maar het gehalte van zijn werk zakt telkenmaal bedenkelijker. Wij houden ons
hart vast voor de plannen, die deze auteur met Franciscus van Assisi heeft. Gezien
wat er van zijn Breughel-roman geworden is, vreezen wij het ergste.
Dít boekje is intusschen het kwaadste niet, al valt het uitteraard niet als spel te
beoordeelen. Het beduidt een lichtstreep aan den langzamerhand ganschelijk
verdonkerden einder en verbiedt ons voor goed te wanhopen aan den gezonden
uitgroei van dit talent.
ROEL HOUWINK

W.C. Jolles, Opstanding, Assen, Van Gorcum & Comp., 1930.
Dit bijbelsch Paaschspel lijdt aan het euvel van alle hedendaagsche pogingen tot
herleving van het religieus tooneel: het vloeit over van goede bedoelingen, doch de
elementaire, artistieke bezieling ontbreekt er in.
Het ontroert nergens; het is vaal en vlak en bereikt nergens de hoogten, die het
voorgeeft te beklimmen. Het aangename in het spel van mejuffrouw Jolles is, dat
het geen enkele litteraire pretentie vertoont, het is eenvoudig en onopgesmukt van
toon en opzet. Het ergert ons niet door gewilde dramatische effecten, noch door
gezwollen rhetorische wendingen. Met dat al blijft het beneden de maat; zonder
levenskracht, zonder spanning, zonder eenige suggestiviteit.
ROEL HOUWINK
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Cornelis Veth, Comic Art in England, with an introduction by James
Greig, Amsterdam, Menno Hertzberger, 1930.
Het kan moeilijker zijn een boek te bespreken, waar men niets op aan te merken
heeft, dan een, waarvan men onder het lezen iedere pagina ontsierde met vraagof uitroepteekens. In deze moeilijkheid verkeer ik op dit oogenblik. Wat te schrijven
over het werk dat vóór mij ligt, behalve dat het uitstekend, ja onberispelijk is?
Het onderwerp ligt Veth natuurlijk volkomen: hij is deze stof door en door meester.
Men kende dan ook van zijn hand reeds verschillende studies op het algemeen
terrein van humoristische of caricaturale kunst; en zijn opstellen verleden jaar over
de ook in dit boek besproken of genoemde Engelsche teekenaars Charles Bennett,
John Doyle en Joseph Crawhall (terloops opgemerkt, zou Felix Timmermans
Crawhall's ‘Impresses Quaint’ niet met vrucht hebben bestudeerd?), zij zullen den
regelmatigen lezer van dit tijdschrift nog versch in het geheugen liggen.
Maar men kende van Veth, naar ik meen, toch geen zoo omvangrijke studie als
deze, dit ten eerste, en ten tweede publiceerde hij naar mijn weten nooit in het
Engelsch. Laat ik dan beginnen met er op te wijzen, dat geen Engelschman het nog
had aangedurfd, dit gebied in zijn geheel te bestrijken (men raadplege maar eens
de toegevoegde, zeer uitvoerige bibliographie) en dat er daarenboven genoeg
Engelschen zijn, die de subtiliteiten van hun eigen taal zoo goed niet verstaan als
deze Hollander het blijkt te doen. En, voor het geval deze laatste lof overdreven
klinkt, ik teeken hierbij aan dat men mij, als Engelschman, met deze opmerking toch
niet van chauvinistische neigingen kan betichten!
Dat dit boek pas na langdurige en grondige studie geschreven werd behoeft geen
betoog; ook dat wordt reeds door de bibliographie uitgewezen, maar de aanhalingen
van Engelsche auteurs als Chesterton e.d. zijn er tevens, om ons van Veth's groote
belezenheid te overtuigen. Van Hogarth's dagen af tot aan die van Bateman toe
heeft hij niemand over het hoofd gezien, ook een Aubrey Beardsley niet. Heugelijker
nog leek mij echter het feit, dat van alle behandelde kunstenaars een zoo juiste en
overwogene, zoo r e c h t v a a r d i g e karakteristiek wordt gegeven. De schrijver lijdt
aan over- noch onderschattingen. Na ons verzekerd te hebben, dat de in Engeland
gewoonlijk veel te hoog aangeslagen Phil May ‘a genius’ was, zet Cornelis Veth
hem keurig op zijn plaats, ja breekt hem af met een tact en een politesse de coeur,
die navolgenswaardig is. In hetzelfde hoofdstuk wordt daarna gewezen op de zooveel
grootere verdiensten van Raven Hill.
Natuurlijk zijn subjectieve meeningsverschillen nooit geheel en al uitgesloten. Zoo
betwijfel ik eenigermate, of Linley Sambourne nà Rowlandson inderdaad Engeland's
grootste caricaturist mag heeten; persoonlijk is mij de innige gevoeligheid van
Charles Keene's karakterisaties toch dierbaarder
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dan de vitaliteit van Sambourne's struische styleeringen. Maar zoo uitmuntend heeft
Veth zich ook hier gemotiveerd, zoo psychologisch en aesthetisch doordacht en
verantwoord blijken zijn uitlatingen over deze beide sterke en oer-gezonde
kunstenaars, dat men onder het lezen er niet aan denkt ook maar in het minst met
den schrijver van inzicht te verschillen!
Het werk is zeer rijk geïllustreerd; behalve de tallooze afbeeldingen in of naast
den tekst treft men aan het slot niet minder dan 56 afzonderlijke prentpagina's aan.
Het was een aardig idee, onder deze afbeeldingen ook portretjes van vele der
behandelde kunstenaars op te nemen. De uitgave is goed verzorgd en de band laat
aan eenvoudige duidelijkheid niets te wenschen over, alleen.... waarom deze
onaesthetische chocoladekleur?
Dus tóch, tot slot, nog 'n kleine aanmerking!
W.J. DE G.

Jan van Herwijnen
Het zal een tiental jaren geleden zijn, dat Jan van Herwijnen voor den dag kwam
met zijn opmerkelijke teekeningen naar zielszieken en maatschappelijk verwordenen;
meerendeels levensgroote teekeningen, grauw en grimmig op het ontstellende af.
Aan den ernst van dit pijnlijk straf, maar groot en eenvoudig gehouden werk viel
niet te twijfelen, al liet de aesthetische verwerkelijking soms te wenschen over. Want
vaak verstarde Van Herwijnen's contour in het enkel dogmatische, vaak wist hij de
spanning niet te behouden in zijn hard en vlak ingevulde houtskooltinten. Niettemin
troffen deze werken bijna zonder uitzondering zoowel door hun felle directheid van
zielkundige waarneming, als door hun beeldende uitdrukkingskracht.
Het lag voor de hand, dat een soortgelijke reeks van teekeningen niet herhaald
kon worden. Zóó, - met deze bijna kinderlijke onbehouwenheid en rechtstreekschheid,
vlijmscherp en verbeten, - protesteert men slechts éénmaal in een leven! Het is de
kreet van de verontwaardigde ziel, door geen moreele ideologie of politieke
overtuiging gerugsteund, wanneer zij onverhoeds wordt ontzet door het diepste
menschelijke lijden dat zich denken laat.
De schilder Van Herwijnen moest wel en wilde ook zich bevrijden van deze
nagenoeg ondragelijke ethisch-opstandige preoccupaties en obsessies. Hij zwierf
naar zuidelijker streken waar het leven onbezorgder geleefd wordt, hij werkte o.a.
een tijdlang in het vredige Zuid-Fransche Callioure en genoot er van het zacht
heldere licht en den bloei der kleuren.... Het scheen een kortstondige vlucht uit een
helsche werkelijkheid, een vlucht die zich al spoedig wreekte; zijn palet versomberde
weer, het wrange en tragische kreeg in zijn kunst opnieuw de overhand. Beurtelings
werkend in Spanje, Holland of Parijs, zou hij de volgende jaren veel zware en stroeve
stillevens
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schilderen, onherbergzame rotslandschappen, vooral ook pakkende figuurstukken
van telkens één donkere mansfiguur tegen grauw, effen fond.
Het werk stond niet altijd op eenzelfde hoogte; Van Herwijnen heeft tijden van
inzinking gekend. Maar hoe ongelijk ook, en hoe ruw en overhaast soms, het geheel
van dezen arbeid overtuigt door zijn onmiskenbare, ja onweerstaanbare emotioneele
geladenheid, door zijn diepte en echtheid van primair levensgevoel. Opwekkend is
deze kunst niet; zij is duister, onbevrijd, eer drukkend of verpletterend dan verheffend;
zij draagt een uitgesproken opstandig of vertwijfeld karakter. Vandaar dat zij velen
afstootte, door weinigen op haar werkelijke waarde geschat werd. De sterk
vereenvoudigde vormen doen gekweld aan; de expressieve kleur neigt soms naar
het wreede, het giftige, het snerpende; de voordracht, altijd nerveus en soms gejaagd,
is in de goede stukken van een meesterlijk élan.
Van Herwijnen's schilderijen uit deze jaren laten zich slecht reproduceeren; het
schitteren van het verfoppervlak blijkt bij het fotografeeren niet te vermijden. Ik beeld
een zijner laatste stillevens uit dezen tijd af, een werk zoo driftig en doorklonken,
zoo kantig en sterk, dat het aan Van Gogh kan herinneren. Want ook hier geen
picturale genieting, maar volstrekt noodzakelijke l e v e n s e x p r e s s i e , wars van
iedere modieuse of burgerlijke tegemoetkomendheid.
Hoe boeiend zulk een werk ook zijn kon, men bleef hopen dat Van Herwijnen
eenmaal een lichter en gelukkiger accent zou treffen. Ja, nu en dan geleek deze
wensch een dwingende vereischte, wilde de kunstenaar in de beklemming van zijn
lichtlooze levensfeer op den duur niet ten onder gaan. En daarom verheugt het
dubbel, dat Van Herwijnen's kunst het laatste jaar, zonder aan directe spiritueele
zeggingskracht ook maar iets te hebben ingeboet, een zoo duidelijke kentering blijkt
te hebben ondergaan. Het was sterk merkbaar reeds op zijn laatste tentoonstelling
in de kunstzaal Van Lier het vorig jaar; maar in de blanke, bijna bloeiende stukken
welke hij dit jaar inzond op den Hollandschen Kunstenaarskring, herkende men bij
een eersten oogopslag den vroegeren Van Herwijnen niet.
Onder deze doeken trof het Stilleven met de zeef als zijn gaafst bereiken tot nog
toe, zijn meest volledige en bevrijde uiting. De schijnbaar achteloos bij elkander
geschikte en zoo eenvoudige voorwerpen baden letterlijk in licht - een koel,
gelijkmatig stralend, en een ongewoon licht! Het is het licht, zooals de mijnwerker
het zien moet, wanneer hij na lange uren in het schemerdonker naar buiten treedt.
Achter de vreemde en plotselinge klaarte van het almachtige licht leeft een wreed
besef van het duister voort; men verbaast zich en is gelukkig, maar in het
onverwachte van dit geluk zingt nog een wereld-vervreemde droefheid na. Zóó leek
mij Van Herwijnen dit werk te hebben geschilderd, als een, die onwennig stond
tegenover het licht, maar zich daarin onzegbaar verheugde; zóó werd dit wonderlijk
heldere
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schilderij, met de verfijnde okers en de lichte paarsen en met het verrukkelijke blauw
van een doek op het voorplan, een tegelijk zeer feestelijk en melancoliek werk.
Nauwelijks minder fraai is zijn Gezicht op Florence, dat men onlangs bij Van Lier
heeft kunnen zien. Een bekend, ja afgezaagd gegeven, deze Ponte Vecchia, maar
hoe volstrekt frisch en oorspronkelijk door Van Herwijnen gezien! Men kan op de
afbeelding de nerveuze gespannenheid van de teekening waardeeren en de
weidschheid voelen van den bewolkten hemel, maar ook hier mist de lezer helaas
het essentieelste: de kleur - een sober voorname kleur, maar bloeiend en rijk aan
stemming, rijk aan violente teederheid.
Van Herwijnen, boeiend colorist die hij is, mag nog een sterk ongelijk en
onevenwichtig schilder heeten met duidelijke gevaren; zijn werk kan veel winnen
aan gaafheid in de voordracht, aan vastheid van vorm en aan wijde mildheid van
levensgevoel. Maar werken als de hier genoemde behooren met dat al tot het zeer
kostbare en het zeldzame in onze huidige schilderswereld en openen bijna
onbegrensde perspectieven voor de toekomst.
W. JOS. DE GRUYTER

Conrad Kickert in den kunsthandel A. Vecht, Amsterdam
Wij hadden Conrad Kickert de laatste jaren, waarin hij slechts éenmaal in ons land
exposeerde, min of meer uit het oog verloren. De oorlogsjaren, toen hij van een
eerste verblijf te Parijs terug in het vaderland, als een soort wervelwind door onze
kunstzinnige landouwen toog, liggen al weer ver achter ons. Maar uit dien tijd is ons
zijn figuur toch bijgebleven als die van een aesthetisch grand-seigneur, die veel stof
deed opwaaien, zoowel met zijn essays en kritieken, als met ‘zijn’ Modernen
Kuntkring, - met de door hem georganiseerde, internationale tentoonstellingen, en ook met zijn optreden als collectioneur. Op al deze wijzen toonde hij zich een
enthousiast propagandist voor de moderne kunst in velerlei aspecten. Minder duidelijk
staat ons, in de herinnering, zijn figuur als scheppend kunstenaar voor oogen. Een
scherp omlijnde schilderspersoonlijkheid ontdekken we, aan dien tijd terugdenkend,
niet. Wij worden een artist gewaar, die toen naar velerlei richting voor al wat modern
heette open stond en, tusschen de stroomingen des tijds in, zichzelf poogde te
worden. Kubistische invloeden, wat de vormgeving betreft, en, voor wat het coloriet
aangaat, de invloed van een Le Fauconnier, die destijds zoovele jongeren hier te
lande vóor ging, - ziethier wat ons voornamelijk bijbleef uit het werk van Kickert (van
‘Conrad’, zooals hij, op het voetspoor van ‘Vincent’ steeds signeerde, wil de schilder
zèlf ons eigenlijk laten zeggen!)
Intusschen heeft hij zich in de jaren na den oorlog, toen hij zich weer
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voorgoed in Frankrijk vestigde, te Parijs een naam veroverd. Niét zooals die andere,
in de Ville lumière tot bekendheid gekomen Hollander, Kees van Dongen, doormiddel
van een de goê- en zelfs de kunst-gemeente épateerende moderniteit en een
niets-ontziende brutaliteit, - maar in de eerste plaats als kenner van het métier, als
grondig onderlegd ambachtsman die, zich spiegelend aan zijn groote rasgenooten
en gildebroeders uit onze 17e eeuw, onafgebroken en met liefde zich verdiept in
de technische problemen van doek- en verfbehandeling en daarmede tracht het
vak wederom een ondergrond van degelijkheid te verleenen, - ondergrond die vooral
onder de moderne Franschen dikwijls vèr te zoeken was. Hij heeft in dit opzicht, naar men op deze expositie bij Vecht kan zien, - ongetwijfeld veel bereikt en zelfs
den leek zullen deze doeken het voldaan gevoel geven, dat opkomt als men staat
voor een solide en betrouwbaar stuk werkmanschap, waarin al het materiaal verwerkt
is op een wijze die volledig recht doet aan het karakter en de mogelijkheden van
de diverse grondstoffen. Men ziet hier de verf opgebracht en uitgestreken zooals,
zou men willen zeggen, de olieverf volgens haar aard opgebracht en uitgestreken
wíl zijn; nergens is er een teveel of een te weinig; - alles is zuiver en volmaakt....
technisch gevuld. En ook de fundeering - het doek - voelt men als ondergrond
zorgvuldig en stevig gelegd.
Hierna pas, na deze veelszins weldadigen indruk, komt men tot het besef, dat
hier oók nog stillevens, naakten, marines en landschappen zijn. En tevens een
Zelfportret (van 1929), een werk waartoe men dan steeds weer terugkeert, omdat
het merkwaardig duidelijk symboliseert datgene wat men een algemeene
karakteristiek van het latere oeuvre van dezen kunstenaar zou kunnen noemen.
Hier wordt dan, in dit schilderij, een figuur gegeven die, als vermoeid en leeg
geworden van tallooze vergeefsche bestrevingen, terugzonk tot in een mediamieke,
passieve trance; de bewustheid, het Wachsein, om met Spengler te spreken, schijnt
gevloden, - en er wordt in een, als onbewust, maar aesthetisch Dasein, gewacht op
het oogenblik dat hier een stem weer te spreken zal aanvangen, - een karakter weer
openbaar zal worden - een persoonlijkheid zich weer zal manifesteeren.
En zoo is het ook alsof Kickert in de laatste jaren, na veel geestelijke vergeefsche
worsteling, in zijn werk het, naar 't psychische, heeft opgegeven en zich geresigneerd
heeft tot op een soort onbewustheid, waarin van een noodzaak, van een 's herten
grond die tot spreken (i.c. schilderen) dwingt, geen sprake meer is. Een retraite zou
men het kunnen noemen waarbij heel de bewuste aandacht op het métier, het
handwerk zèlf, is overgedragen. De ziel van een landschap, - het interesseert hem
op 't oogenblik minder dan de wijze waarop hij met diverse groenen op het doek
kan werken; het menschelijk naakt minder dan de wijze waarop hij het vleesch kan
oproepen uit de verf en het kan voegen in de aesthetische welbehagelijkheid van
het
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schilderij. En ook de zee is hem geen object, dat allereerst geestelijk te veroveren
valt, - maar technische opgave, die direct, zonder verdere, diepere bezinning, op
het doek met de verf moet worden opgelost. Zoo is dit werk veelal een bedding, met
groote kunde, zorg en ijver technisch-af voorbereid, die open en bereid ligt voor den
stroom van leven. Soms, een enkele maal, ging die openheid, die bereidheid, doordat
er te lang werd dóorgegraven, verloren; de bedding viel weer dicht... Het water van
een zijner zeeën b.v., kan nóóit meer vloeien en stroomen; het werd in de verf, in
de àl te ver achterhaalde spelingen der kleurnuancen, als het ware dichtgeslagen.
- Maar zoo is het niet dikwijls; en waar het onderwerp eenvoudig is, kan het zelfs
als ‘vanzelf’ komen tot een grootere volledigheid dan die van het technisch gevulde
alleen. De bedding begint weer vol te stroomen. Dit geschiedt, in de eerste plaats,
bij de stillevens, die voller van leven zijn, in hun rijke voornaamheid en gedragenheid,
dan de landschappen en de naakten, die in hunschilderkunstig-mediamieke trance
op dat leven als stil te wachten liggen. Het geschiedt ook in een enkel ander stuk.
Ik noem b.v. Plage de Deauville, waar de natuur zich in een aanzicht toont, dat zich
zonder àl te sterke psychische spanningen laat benaderen.
In een serie aquarellen en enkele teekeningen, grootendeels zee- en
strandgezichten, geeft de artist hier tenslotte nog een aantal fijnzinnige impressies,
vlot en vaardig genoteerd.
Kickert werd, kan men samenvattend zeggen, van een breed, maar tevens wat
loos gebarend theoretiseerend en propageerend grand-seigneur, een schilder, een, op het handwerk en zijn oude, degelijke tradities, verliefd ambachtsman, die
geresigneerd wacht op wat aan opdrachten, aan plichten van den geest, hem
eenmaal weer zal bereiken. En zulk een figuur heeft, vooral in een tijd als de onze,
nu zoovelen den s c h i j n wekken reeds zulk een opdracht te bezitten, zulk een
plicht te volgen, nog vóórdat het métier voldoende gekend wordt, zijn waarde.
A.E. VAN DEN TOL

Een zinrijk Indisch monument thans ontraadseld
Neen, dit groote en indrukwekkende Britsch-Indische rotsmassief met zijn enorme
olifanten, goden, halfgoden, kaboutermannetjes en menschen kan, wat rijkdom van
vormen en diepte van zielsuitdrukking aangaat, niet worden gelijk gesteld met de
wereldberoemde Boroboedoer-beeldhouwwerken op Java.
Maar wat aan dit boeddhistisch cultuurmonument uit Engelsch-Indië op zijn beurt
bizonder bekoort is, naast de eenigszins naïeve opstelling der erop voorkomende
figuren, de sedert een paar jaar ook naar mij dunkt vaststaande oudste beteekenis
ervan.
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Laat ons niet vooruitloopen op hetgeen wij hier zelf zullen moeten vertellen, en zien
wij daarom eerst, aan de hand van het nieuwste Jaarbericht van het wereldbekende
1)
Kern-Instituut te Leiden, wat dit rotsmonument aan beelden bevat en wat de Indiërs
zelf sinds eeuwen daarvan gedacht hebben.
Sinds vele eeuwen n.l. noemt de bevolking van de Oostkust van Voor-Indië, waar,
veertig mijlen bezuiden Madras, het hierbij gereproduceerde gebeeldhouwde
rotsmassief zich bevindt, deze voorstelling ‘Ardjoeno's Boetedoening’.
Ardjoeno nu is zooals men weet een held van de Mahabharata, een der vijf groote
helden daaruit en wel de meest geliefde van hen, ook o.a. 't meest geliefd bij de
volkeren van het door ons bestuurde Indië, dat thans heelemaal niet meer
boeddhistisch is, maar waar die vergoddelijkte figuur als een herinnering uit de
dagen, dat boeddhistische vorsten er heerschten, de centrale rol vervult bij alle
wajang-voorstellingen: Ardjoeno (of Ardjoena), de edele onbaatzuchtige ridder par
excellence ook voor de Javaansche sagen-wereld.
Volgens het genoemde Jaarbericht heeft men dus het groote rots-relief sinds
menschenheugenis voor een nadichting in steen gehouden van een passage uit
dat zoo bekende epos der Indiërs, de Mahabharata: het langste gedicht dat ooit
geschreven is. Temidden van de beroemde Pallava-tempels bij het dorp Mavalivaram
bij Madras verrijst dat monument, dat reeds de aandacht der Europeanen getrokken
heeft sedert de reisverhalen van Manucci.
Dit groote relief, een tableau vormend van 27 meter lengte en 9 meter hoogte,
bedekt den geheelen steilrechten wand van een kalen rots en is, zooals men ziet,
geheel gevuld door een menigte figuren, goden, menschen en dieren, die bijna allen
zich van beide zijden haasten in de richting van een blijkbaar natuurlijke kloof in
den rotswand. Links van die kloof ziet men, en op de tweede afbeelding, die slechts
een fragment weergeeft, ziet men het 't best, hoe bij een verheven godheid, die van
vier armen voorzien is (wat groote macht beteekent) zich een mager zwaargebaard
edelman bevindt, op één been staand, in de typeerende houding van den Indischen
asceet. Hij houdt zijn handen met ritueele beteekenis tegen elkaar boven zijn hoofd,
terwijl de roerlooze godheid, omringd van kabouterachtige wezens, vliegende
halfgoden (engelen zouden wij zeggen), herten en leeuwen, een zijner linkerhanden
uitstrekt, blijkbaar daarmee aanduidend, dat hij een gevraagde gunst toestaat.
Die asceet zou nu volgens de Indische overlevering de veelbeminde Ardjoeno
zijn, en de godheid zou Sjiwa verbeelden, in de gedaante van grooten woudgeest.
In 1914 heeft een orientalist van beteekenis, de heer Victor Goloubew, den

1)

Annual Bibliography of Indian Archaeology for the year 1926, Leiden 1930
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strijd aangedurfd met een zóó oude traditie en de meening geopperd, dat die traditie
de waarheid wel eens kon hebben verbasterd, want dat men uit den gebeeldhouwden
rotswand in dit zuidelijk deel van Voor-Indië een heel andere Indische mythe
herkennen kon: n.l. die van de afdaling der Gangesrivier uit den Hemel op aarde.
Hij wees daarvoor niet naar de Mahabharata, maar naar het andere groote
religieus-nationalistische gedicht der Indiërs, de Ramayana, in het gedeelte dat
handelt over de menschwording en afdaling uit den Hemel van Rama (die later ook
aan het zuiden van Voor-Indië, waar o.a. het rotsmassief gevonden wordt, zich zou
openbaren op een tocht, die tot Ceylon reikte).
In dat Genesisachtige gedeelte van de Ramayana - dit epos acht men te zijn
vervaardigd omtrent vijf eeuwen na de Boeken Mozes - las Goloubew, dat toen
prins Bhagiratha door vasten en zelfkastijding ten slotte verkregen had, dat de heilige
rivier (de Ganges) haar Hemelsche verblijven verliet (via de Himalaya) en op aarde
verscheen, goden en halfgoden zich van alle kanten haastten om getuige te zijn
van het heerlijke verschijnsel en zich onder te dompelen in de genadebrengende
golven van den Hemelschen stroom.
Wie van ons weet niet door honderderlei afbeeldingen, dat het tot vandaag den
dag een religieuze handeling is voor millioenen Indiërs, zich in de traag vloeiende
golven van de Ganges te baden? Een der geliefkoosde onderwerpen zijn ze steeds
geweest voor den Nederlandschen schilder Marius Bauer: die heilige baden te
Benares b.v., waar men op, in de rivier neerdalende steenen traptreden de halfnaakte
magere Indiërs onder de brandende zon ziet een bad nemen, dat voor hen de
beteekenis heeft van een telkens herhaalden doop.
2

Reeds als men enkel dit rots-tableau bekijkt van bijna 250M met zijn uitgevreten
kloof in het midden, is het verleidelijk den orientalist gelijk te geven, die hierbij aan
een rivier denkt, gegeven vooral ook die lezing in het heldendicht Ramayana van
die menigten van allerlei wezens, die zich naar de rivier spoeden. En gegeven
Goloubew's verdere wetenschappelijke bewijsvoering.
Als de veronderstelling juist is, moet de magere asceet niet Ardjoeno zijn doch
Bhagiratha. Het oude gedicht zegt, dat deze door verschrikkelijke strengheden
jegens zichzelf als vasten e.d. Sjiwa ertoe bracht, hem te verhooren: z o o d a t
Sjiwa onder de neerstortende Ganges zijn goddelijk hoofd
stelde, opdat het gewicht van haar water de aarde geen
g e w e l d z o u a a n d o e n . Nu is Sjiwa, zooals men ziet, inderdaad voorgesteld
in een houding van een gunst verleenen. En de vele wilde dieren, leeuwen, gazellen
en apen wijzen op 't gebergte van de Himalaya.
Den scherpsten tegenstand tegen zijn theorie ondervond Goloubew vooral uit de
kringen van de Indische geleerden zelf. Een dr. Krishnawaswami Aiyangar
verdedigde met name krachtig de tradioneele opvatting, volgens welke Ardjoeno
eenvoudig boete doet voor Sjiwa.
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Maar, en ziedaar wat de aandacht weer gevestigd heeft op die eeuwenoude
monumentale rots, nu is een zekere heer A.H. Longhurst, die archaeologische
nasporingen deed te Mavalivaram, op iets gestuit, wat Goboulew's hypothese vermag
om te zetten, meent men, in een wetenschappelijke zekerheid. ‘Indien’, schreef de
heer Longhurst in het laatst verschenen Annual Report of the Archaeological Survey
of India, ‘de bezoeker van dit monument de moeite wil doen tot den top van de rots
te klimmen, wat men van de westzijde zonder bezwaar kan doen, zal hij een groot
aantal in de rots uitgehakte groeven of basementjes vinden vlak boven de rotskloof,
welke aantoonen, dat een baksteenen of gemetselde vergaarbak op die plaats
vroeger was ingericht. Die vergaarbak of kunstmatige vijver was ongeveer acht
meter in het vierkant groot en had een vasten bodem en muren van cement. Zonder
twijfel werd deze hooggelegen bak door handenarbeid gevuld, immers er bevindt
zich aan de noordzijde een heele rij in de rots uitgehouwen voetsteunsels, waarlangs
men kan omhoogstijgen. Het eerste gedeelte, waar ter plaatse de rots loodrecht
omhoog gaat, zal men hebben beklommen langs een houten ladder. Men mag de
veronderstelling maken, dat bij sommige feestelijke (religieuze) gelegenheden deze
waterbak vooraf is gevuld geworden, zoodat men op ieder oogenblik water heeft
kunnen doen neerstroomen watervalsgewijs naar den vergaarbak beneden, waardoor
men dan de neerdaling van een bergrivier had nagebootst.’
Wat aan deze zoo mooi bevestigde veronderstelling van dr. Goboulew m.i. een
bizondere bekoring geeft is, dat men naast de (religieuze) bestemming, die volk en
kunstenaar in vroeger eeuwen aan dien kolossalen rotswand geschonken hebben,
de veel oudere natuurlijke bestemming nog zoo goed kan meenen te ontwaren: Hoe
ontstond zoo'n geweldige, steile en kale rots, met dien reusachtigen zwerfsteen
erbovenop?
Ik durf mijzelf met geen enkelen geoloog meten, maar als ge zooals ik
verscheidene watervallen in uw leven nauwkeurig hebt aangezien, dan wilt ge
nauwelijks twijfelen, dat die heele van boven ombuigende rots, waarop die enorme
typisch-afgesleten steen zich nèt nog heeft gehouden, anders zou zijn ontstaan dan
door de wrijving, duizenden jaren lang, van rivierwater. Waar dan de schurende
werking het sterkst is geweest, boorde het water in eindeloozen arbeid een gleuf in
de rots, en zie - dat acht ik nu ontroerend, dat wat eenmaal door machtig rivierwater
in menschlooze aardkundige tijdperken zou zijn gewrocht tot een natuurmonument
van hard gesteente, omgevormd is geworden tot een cultuurmonument, door later
gekomen menschen, en nu ter verheerlijking van wederom zulk rivierwater, van 't
machtigste water namelijk van heel Voor-Indië, van de heilige Ganges....
Wij Hollanders zullen zoolang wij bestaan alles uitrekenen. Welnu, indien ge
bedenkt, dat het stroomgebied van die uit bijna onoverschrijdbare
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Himalayahoogten neergedaalde Ganges circa één millioen K.M. omvat (Nederland
2

is maar 33000 K.M . groot) en bijna 200 millioen menschen voedt, dan begrijpt men
hoe in de eenvoudige harten der opvolgende Indische generaties aan die groote
M o e d e r -rivier zulk een eer kon worden bewezen.
M.M. DE GRAAUW

Eeuwige vormen
Onder dezen titel is in München in de ‘Neue Sammlung’ van het Beiersche
National-museum, afdeeling kunstnijverheid, een tentoonstelling geopend, die het
thema van den ‘eeuwigen’ vorm van vier millennia behandelt. In het bijzonder zij
hier uit het groote gebied der artistieke gebruiksvoorwerpen gewezen op het ‘vat’,
dat als ‘oertaal’ der menschheid kan gelden, wat duidelijk op den voorgrond treedt.
Het historische komt niet in betracht, het doel der tentoonstelling is slechts een
document te zijn voor het verlangen van den tegenwoordigen tijd naar het algemeen
gangbare en het absolute. Wat het rein artistieke betreft, is de tentoonstelling nog
met ornaments-voorwerpen, zooals stoffen, wapens, werktuigen, glazen helmen,
koperen ketels enz. verrijkt. - Dat er een innig verband bestaat tusschen de
verschillende vormen bewijzen de schalen uit het steentijdperk, uit den ijzertijd der
Romeinen, van de Japaneezen en van de modernen. Zekere typen herhalen zich
door alle oude beschavingen heen; ook één en denzelfden vorm vindt men telkens
weer terug, het materiaal niet in aanmerking genomen en niettegenstaande de
groote verscheidenheid van materiaal, zooals klei, porcelein en vlechtwerk.
Oppervlakkig beschouwd zou de rijke inhoud der expositie een eentonigen indruk
kunnen maken, doch men staat, ondanks alle omstandigheden, steeds weer voor
nieuwe problemen.
Vergelijkingen tusschen de kunstproducten van het verleden en het heden
openbaren onverwachte perspectieven. Ook hier blijkt weer, dat eigenlijk alles reeds
bestond; verrassende gelijkvormigheid tusschen oud en nieuw drukt den stempel
op indirecte- of directe invloeden. Geen wonder, want in de natuur is reeds iedere
vorm voorhanden, die door menschenhanden geschapen wordt. Het is daarom niet
ongevaarlijk het nieuwe met het oude te vergelijken, want niet alle moderne
voortbrengselen zullen werkelijk ‘eeuwig’ blijven, hoeveel sierlijks er ook in glaswerk
en keramiek zijn mag.
Maar in elk geval zal deze tentoonstelling iedereen van de schoonheid van een
profaan of kultisch vat - speciaal, wanneer het met de hand is gedraaid - overtuigen;
zelfs dan, wanneer men geneigd zou zijn het enthousiasme voor het absolute niet
geheel te deelen.
E. WOLFF
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Italiaansche schilderkunst
door A. Stheeman
I.

TOEN de tentoonstelling van Hollandsche schilderkunst te Londen die van de
Belgische met bijna het dubbel aantal bezoekers overtroefde, is in Nederland de
gevolgtrekking gemaakt, dat de beteekenis der twee tentoonstellingen, en dus van
de twee kunsten in het algemeen, evenredig was aan het aantal bezoekers. Toen
zij daarna op hare beurt weer op dezelfde wijze werd verslagen door die der
Italiaansche, en bij vereerders der Italiaansche kunst hetzelfde gedachten-proces
te constateeren viel, protesteerden diezelfde Nederlanders.
Er is motiveerbare waarheid in de getrokken vergelijkingen. Het is niet
ongemotiveerd, de beteekenis van het tentoongestelde (de beteekenis die het voor
het huidige geslacht in West-Europa heeft) af te meten naar de belangstelling, dus
naar het aantal bezoekers, en dus - want op alle drie tentoonstellingen is mede het
beste te zien gegeven - de beteekenis der Vlaamsche, der Hollandsche en der
Italiaansche schilderkunst daarnaar af te wegen. (Maar er is even goed motiveerbare
onwaarheid in.)
De waardeschatting van kunst is afhankelijk van twee factoren; van een objectieven
en van een subjectieven: van de door geen sterfelijk wezen zuiver vast te stellen,
maar toch vrij zuiver te benaderen, volstrekte waarde, en van het karakter, (d.i., bij
een volk, den landaard) van de beoordeelaars. Hoewel dus elke waarde-meting
betrekkelijk is, volgt er nog volstrekt niet uit, dat geen vergelijking en geen
waarde-rangschikking mogelijk zijn; mits men zich eerstens slechts bewust zij (en
niet velen zijn dat voldoende) van a l l e kunstfactoren in elk der kunsten, en tweedens
zich o b j e c t i e f rekenschap geve van de w a a r d e van elken factor, (dus afgezien
van de waarde, die de factoren hebben voor den beoordeelaar zelf.) Daaraan echter
hapert het grootendeels in de kunstbeoordeeling. Er zijn toch waarden (in de
Italiaansche kunst b.v.), die (door Nederlanders b.v.) niet worden geteld; die
eenvoudig als waardeloos, dus vrijwel gelijk nul worden gesteld, eenvoudig omdat
ze vreemd zijn aan het (Nederlandsch) karakter. Nederlanders anderzijds mochten
zich er meer rekenschap van geven, dat buiten Nederland de groote factor der
Hollandsche 17de eeuwsche kunst, de intimiteit, slechts matig wordt op prijs gesteld,
weinig wordt begrepen in hare volstrekte waarde en dus vrij algemeen als een
onbelangrijke toegift wordt beschouwd. Willen dus de Nederlanders in hunnen
belangrijksten nationalen factor, (die beheerscht wordt door de bijzondere verhouding
van den mensch tot zijne

1)

Op de Londensche Tentoonstelling en in de National Gallery.
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medemenschen en tot de hem omringende natuur, binnenshuis zoowel als
buitenshuis,) worden erkend, dan dienen zij hunnerzijds ook den factor te erkennen,
zooniet te pogen dien te begrijpen en te waardeeren (wat verder gaat dan erkennen),
die in de kunst van een ander volk (b.v. het Italiaansche volk) door andere volken
buitengewoon hoog wordt geschat, en die zelfs oorzaak is, dat dikwijls de
Nederlandsche kunst, die hem mist, wordt geminacht als ‘Kleinkunst’.
Het is zeker niet te boud gesproken, dat de Italiaansche schilderkunst in
belangrijkheid die der Hollandsche overtreft. Immers de Italianen met hun groote
land en daardoor vele opeenvolgende schilderscholen in verschillende, ver
uiteenliggende streken van het land, kunnen bogen op tientallen eerste klasse
meesters, waar de Nederlanders het met hoogstens vier (Rembrandt, Hals, Vermeer
en Steen) moeten stellen. Terwijl nog bovendien buiten rekening wordt gelaten de
fresco-schilderkunst, die in de Middeleeuwen boven de paneelschilderkunst ging.
Desondanks heerscht bij velen onder het Nederlandsch publiek en de
Nederlandsche kunstgeleerden de overtuiging, dat de Hollandsche kunst de
belangrijkste is.
Eene verklaring is daarvoor zeker te vinden. De oorsprong van die kunstopvatting
moet niet geheel en al worden gezocht in het Nederlandsche k a r a k t e r . Die
opvatting berust ook op de d e n k - e n g e v o e l s w e r e l d van velen; dus op
beperktheid. Daarbij is te bedenken, dat, anders dan bij de Vlaamsche schilderkunst,
het zwaartepunt bij de Hollandsche schilderkunst ligt in de 17de eeuw; terwijl de
Italiaansche daarentegen (op zijn gunstigst gerekend) twee elkander in evenwicht
houdende zwaartepunten heeft, met - als de grenslijn wordt getrokken tusschen
Botticelli en da Vinci - een zwaar overhellen naar de Middeleeuwen.
Allereerst is het zoo hoog aanslaan van de waarde der Hollandsche 17de
eeuwsche schilderkunst tegenover de Italiaansche schilderkunst éér Protestantsch
dan Katholiek. De Protestanten hebben in de 16de eeuw eene nieuwe aera ingeluid,
zijn toen een nieuw godsdienstig leven, een nieuwe vroomheid ook (en dus een
geheel nieuw denkleven) begonnen. Zij hebben den draad, die hen aan het verleden
bond, doorgesneden, en daarmede alle traditie, óók in de kunst. Voor goed. Een
niet begrijpen en op prijs stellen van de Middeleeuwsche kunst is daarvan het gevolg.
Dat geldt evenzeer voor de Middeleeuwsche I t a l i a a n s c h e kunst, want het geldt
voor àl wat Middeleeuwen is.
Ten tweede is de kunst van Rembrandt zoo sterk gebaseerd op de Italiaansche
Renaissance-kunst, dat naast Rembrandt, in wien de Hollandsche 17de eeuwsche
schilderkunst culmineert, van zelf de Italiaansche Renaissance-kunst het best
(picturaal) door Nederlanders kan worden op prijs gesteld. Rembrandt is het centrale
punt in de Nederlandsche kunst-
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geschiedenis. Rembrandt vertegenwoordigt in Nederlandsche oogen de Hollandsche
schilderkunst. De Italiaansche schilderkunst, die uiterlijk (picturaal) het meest
Rembrandt nabij komt, dus hem picturaal het nauwst verwant is, is dientengevolge
in vele Nederlandsche oogen de hoogste Italiaansche kunst. Eerst bij Raphaël en
Titiaan begint bij de meeste Nederlanders de waarde-erkenning der Italiaansche
kunst. En niet alleen bij de meeste Nederlanders, ook bij de meeste Duitschers (die
in vrijwel eenzelfde schuitje zitten). En daar eene vergelijking van de Italiaansche
Renaissance-schilderkunst met de kunst van Rembrandt in Nederlandsche oogen
ten voordeele van Rembrandt uitvalt, en bovendien de Italiaansche
Renaissance-schilderkunst de natuurlijkheid en de intimiteit der Hollandsche
kleinschilders mist, acht men de superioriteit der Hollandsche kunst bewezen.
De geest kan afgestompt raken voor een bepaald genre, een genre met bepaalde
geestelijke eigenschappen en bepaalden godsdienstigen inhoud; het oog kan
afgestompt raken voor een bepaald kleur-gamma en een bepaalde techniek. Het
is niet alleen het onbekende dat onbemind maakt, ook het niet-aanvoelbare kan
onbemind maken. De hand kan, volgens het volksgezegde, verkeerd staan om iets
goed te doen, maar ook geest en oog kunnen verkeerd staan om iets goed te zien.
Zoo is uit velerlei oogpunt te verklaren (uit gebrek aan traditie, uit picturale voorkeur
en uit geestelijke voorkeur) hoe niet alleen vele leeken, maar ook zoovele schilders
en kunstgeleerden in ons land de Italiaansche Primitieven en Vóór-Renaissancisten
kunnen miskennen, en zelfs coloristisch als ‘plaatjes’ kunnen beschouwen: als kunst,
die in een gekleurde plaat tot even zuiver recht komt.
De Franschen hebben een diepe philosophische waarheid neergelegd in het
spreekwoord ‘du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas.’ Maar deze waarheid is door
de samenkoppeling van twee ongelijksoortige begrippen (‘subliem’ is een algemeen
begrip, ‘ridicuul’ een beperkt begrip) van een groote waarheid ingekrompen tot eene
kleine waarheid. Men is met één stap uit het sublieme niet alleen in het ridicule,
maar in alles wat verkeerd is. Men is óók met één stap in het alledaagsche;
toepasselijk op de Italiaansche Vóór-Renaissance, wat niet wegneemt, dat ze in
hare beste voortbrengselen inderdaad subliem is, (o o k v a n k l e u r ), en niet
‘commun’ of alledaagsch. Evenzoo is men met één stap uit het sublieme in het
vervelende; wat misschien nog wèl zoo erg is, en wat algemeen toepasselijk wordt
geacht op de Grieksche beeldhouwkunst, die desalniettemin, op haar best, subliem
is en niet vervelend; maar wat niet minder toepasselijk is (en door zéér vele
buitenlanders buitengewoon toepasselijk wordt geacht) op onze 17de eeuwsche
schilderkunst, waaronder de Nederlander, als slechts éénmaal hem door vergelijking
de coloristische oogen zijn geopend, meer dan wenschelijk is, ‘plaat-
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jes’ kan ontdekken; plaatjes, niet alleen ‘gewoon’ (dus ‘goedkoop’) van kleur, maar
ook vaak vuil van kleur, vulgair-valsch van toon.
Geest en oog kunnen afgestompt raken voor kunst, die coloristisch op een ander
kunstzinnig principe is gebaseerd dan de kunst, waaraan men gewend is; maar ze
kunnen zelfs kunstzinnig ongevoelig worden voor het onderscheid tusschen goed
en kwaad in het genre, waaraan men coloristisch gewend is; eenvoudig doordat
men dàt palet als e i s c h heeft gesteld (terwijl een palet niet méér is dan één der
vele gelijkgerechtigde mogelijkheden).
Niet ieder kunstzinnige heeft een fijn, ontwikkeld kleurgevoel (fijn èn ontwikkeld),
ook niet elke kunstgeleerde, zelfs niet elke schilder. Een k u n s t gevoelige kan een
betrekkelijk, zelfs een volkomen, k l e u r -ongevoelige wezen. Naast beperktheid
van gaven is er eenzijdigheid van gaven, die een beletsel kan wezen. Zelfs een fijn
kleurgevoel van nature, dus in aanleg, is onvoldoende; en zelfs de ontwikkeling i n
d e p r a c t i j k (van een fijn kleurgevoel) kan onvoldoende zijn, omdat ze zeer
eenzijdig kan wezen. Ook de traagheid moet worden overwonnen, de wil moet
worden veroverd om tegen een denken gevoelssleur in te gaan: de wil om niet op
kunstgebied te vervallen tot het peil van den boer, die niet eet, wat hij niet kent.
In de hal van de Londensche National Gallery wordt, dank zij het ongewilde
initiatief van de Directie, gedemonstreerd hoe plaatjesachtig niet alleen, maar
bovendien hoe valsch (turfachtig) van kleur (zoodra een bepaalde schaal wordt
overschreden) Hollandsche landschapkunst, zelfs van goede meesters, wordt,
gezien naast een fresco van een Italiaan der Vóór-Renaissance.
Daar hangt boven den ingang een reusachtige, op doek overgebrachte, fresco
van P e r u g i n o , de Aanbidding der herders in een weidsche vlakke lenteweide,
met de figuren op meer dan levensgrootte. En daarnaast, op zij, hangen eenige
groote landschappen der Hollandsche 17de eeuw, een Zeegezicht van Jan van de
Capellen en een Gezicht op Dordt van een onbekende, het midden houdend tusschen
Cuyp en Hobbema. Ieder Nederlander van goeden wille en met nog geen
onherstelbaar vertroebeld oog kan hier worden genezen; zoolang de Directie, niet
ongevoelig voor het argument der leering door vergelijking, geen gevolg geeft aan
haar oorspronkelijk voornemen om de disharmonie op te heffen.
De etherisch-blonde schoonheid van de kleur op deze fresco van Perugino ziet
men niet terug op zijne tempera-schilderijen (die zijn in kleur, helaas, mislukte
imitaties van Vlaamsche olieverfschildering) maar wèl ziet men ze op de
tempera-schilderijen van Botticelli, evengoed, hoewel natuurlijk (het is de schuld
van het medium dat het coloristisch kunnen van den kunstenaar aan banden legt)
in verzwakte mate. Ook dus op diens Geboorte van Venus, één zijner beroemdste
werken; een werk, dat óók al op den noordelijken coloristischen index staat, en
waarvan het rose naakt en de lichtgroene
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vlakke zee coloristisch door velen zoo ‘gewoon’ worden gevonden, dat naar hunne
meening eene kleur-reproductie hetzelfde zou geven.
Zeker is Botticelli op deze tempera-schilderij niet gestegen tot de kleurzachtheid
van zijn prachtige fresco's in het Louvre, en zou ze in fresco ongetwijfeld in kleur
nog iets hebben gewonnen: etherischer, nog minder stoffelijk, zijn geworden; maar
Fra Angelico, Mantegna en Botticelli (grootere coloristen dan Perugino, Pinturicchio
en Filippo Lippi) zijn de drie genieën der laatste Vóór-Renaissance, die zulk fijn en
zeker kleurgevoel bezaten, dat het bestand was, met een coloristisch slechts gering
schoonheidsverlies, tegen eene vertaling van de Italiaansche fresco in tempera.
Het ligt bovendien in de rede dat het zoo is. Steeds heeft de Italiaansche kunst
gegolden als een eersterangs kunst zoowel geestelijk als stylistisch als coloristisch.
Ook coloristisch; en in niet geringere mate. Niet minder dan de Fransche, de
Vlaamsche en de Hollandsche kunst. Kleur is, anders dan in de Duitsche kunst, in
de Italiaansche kunst één der kunstfactoren, waardoor zij op het hoogste peil wordt
geacht te staan; en kleurgevoel is niet in de Italiaansche kunst plots opgedoken met
de Renaissance (in het donkere palet), maar was steeds als fundament aanwezig,
ook in het lichte palet, niet minder dan in de Vlaamsche en Hollandsche kunst der
Middeleeuwen, voorzoover na van Eyck het lichte (beter: het lichtere) palet er in
zwang was.
Het technisch medium speelt zeer zeker een rol in de bereiking van een zeker
schoonheidspeil bij een eenmaal door een volk of een ras uitverkoren kleur-gamma.
Maar tempera was h e t medium in de Middeleeuwsche en Vroeg-Renaissance
Italiaansche kunst, zooals olieverf het was in de Vlaamsche kunst. Het beantwoordde
volkomen aan alle eischen van vertolking van wat de Italianen poogden en wenschten
te geven. Het beantwoordde óók aan hun kleurgevoel, anders hadden zij gewis
gezocht naar eene substantie, die als mengmiddel aan dezelfde overige eischen
voldeed en tevens voldeed aan de eischen van hun kleurgevoel.
Elk volk vindt, krachtens het volmaakte aanpassingsvermogen van den
menschelijken geest, het technisch medium, dat het beste in staat is al zijne
geestelijke eigenschappen, het kleurgevoel (óók een geestelijke eigenschap!)
inbegrepen, in de kunst tot uitdrukking te brengen. De Chineezen en Japaneezen
zijn in staat geweest in hunne kakemono-kunst hun kleurgevoel v o l m a a k t tot
uiting te brengen; evenzoo de Perzen in hunne miniatuurkunst. Zij zijn door het door
hen gekozen medium niet b e p e r k t geweest in hunne kleur-expressie; integendeel,
alle medium is menschelijk gesproken volmaakt, beantwoordt volkomen aan de
eischen van het volk, dat het uitvindt. In eene bloeiperiode weet de mensch niet
alleen a l l e s uit het door hem gevonden medium te halen wat er in zit; hij weet ook
h e t medium te vinden, het voor hem éénige medium, dat hem in staat stelt alles
uit te drukken wat in hem, den mensch, zit.
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Zoo was het ook in het Middeleeuwsch Italië met de tempera. Ook voor het fijne
Italiaansche kleurgevoel was de tempera adequaat. Er zit, zelfs zoo het woord van
Paulus in zijn 1sten Brief aan die van Korinthe: ‘want de ééne sterre verschilt in
heerlijkheid van de andere sterre’, van toepassing ware bij de vergelijking tusschen
de Vlaamsche en de Italiaansche kunst, in de tempera-kleuren der groote
Italiaansche meesters al wat in kleuren kan zitten.
Doch voor een blinde, die niet ziet,
Blijft al die heerlijkheid besloten.
Jan Luyken.

Alleen is het sentiment der tempera-kleuren fundamenteel verschillend van dat der
olieverf-kleuren.
Het is de noordelijke geest, met de zucht naar d o n k e r e natuurstemming,
(binnenhuisstemming) en met den drang tot intimiteit, die de olieverf als technisch
medium moest uitvinden. De olieverf is in de Nederlanden uitgevonden en toegepast
vanwege de behoefte om een glanzende, diepe, donkerwarme kleur te geven; het
kleurgamma, zooals het wordt gezien in noordelijke streken, speciaal: bij avond
buiten, en overdag in het donkere interieur.
Plein-air daarentegen, het geliefde Italiaansche licht, (totdat de Venetianen en de
Romeinen der Renaissance daarin verandering brachten) eischt tempera als
technisch medium, omdat tempera niet-glanzend en luchtig kalkpoederig is, en
daardoor transparanter in de lichte kleuren.
Maar daar komt zeker nog een andere, parallel loopende factor bij. Tempera is
niet alleen transparanter in hare lichte kleuren; ze is ook e t h e r i s c h e r . En dat
paste niet alleen, (materialistisch-realistisch gedacht) bij het zuidelijke licht, het paste
ook, (geestelijk gedacht) bij den Italiaanschen godsdienstigen geest der
Middeleeuwen. Den Hemel, zelfs maar bij benadering, p l a s t i s c h uitbeelden, is
eene onmogelijkheid. Daarvoor schiet de phantasie te kort. Maar een Hemelsche
s t e m m i n g geven, i n k l e u r , is te doen. En geen medium leent zich daartoe
beter dan (naast fresco) tempera. Er gaat inderdaad eene Hemelsche stemming,
eene ware Zondagsstemming, uit van de Italiaansche kunst der Middeleeuwen. Den
Italianen was de tempera dus niet alleen voldoende, maar zelfs geboden.
De geest der Vlamingen was stoffelijk gericht en - hoewel zij met minder krachtig
skulpturaal plastisch gevoel zijn bedeeld - ruimtelijk plastisch, (drie-dimensionaal).
De olieverf dus, die in zijne donkere kleuren zoo bij uitstek dienstig was om het
noordelijke interieur-halfduister, het noordelijke zonlooze landschap-daglicht en het
noordelijke landschap-avondlicht te geven, (dus om n a t u u r g e t r o u w te wezen,
conform de n o o r d e l i j k e atmospheer) was tevens het aangewezen medium in
de Vlaamsche kunst om de grootst mogelijke s t o f f e l i j k h e i d en ruimtelijke
plasticiteit te bereiken. Het clair-obscur is dan ook niet door Caravaggio uitgevonden
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of door de Venetianen, (zooals wel eens door leeken wordt gedacht), maar door de
van Eyck's. Hun clair-obscur was niet alleen een vondst, gedreven door zin tot
natuurgetrouwheid, maar ook, tevens, een vondst, gedreven door
plastisch-stoffelijken zin. Ook de atmospheer hoorde daarbij, èn als natuurwaarheid
èn als middel ter verkrijging van r u i m t e plastiek.
De Vlamingen zijn (zoo lijkt het) in den tijd der van Eyck's de modernen, de
vooruitstrevers, de nieuwlichters van Europa geweest. Zij zijn (zoo l i j k t het) de
eersten geweest, die niet slechts s t r e e f d e n naar de volkomen illusie van de
werkelijkheid, maar deze ook werkelijk wisten te geven. Maar dat is slechts schijn.
Het lijkt alleen zoo voor wie zich niet voldoende rekenschap geeft van het verschil
tusschen noordelijk licht en zuidelijk licht, want met het licht hangen alle andere
factoren (realistische stoffelijkheid, plastiek, detailleering) samen.
In hun streven naar de illusie der werkelijkheid zijn de Italianen den Vlamingen
eeuwen vooruit geweest, en in de verwezenlijking van die illusie ook. Alleen heeft
die illusie een ander uiterlijk omdat de werkelijkheid in het zuiden een ander uiterlijk
heeft.
Wij kennen uitlatingen van de tijdgenooten van Giotto, waaruit blijkt, dat zij zijn
werk in de allereerste plaats bewonderden als ‘levende’ copieën der werkelijkheid;
en uit gelijkluidende waardeeringen van oude Grieken en oude Chineezen
betreffende kunst van húnne tijdgenooten, mogen wij wel besluiten, dat dát steeds
het hoogste streven der kunstenaars is geweest bij het in beeld brengen van hunne
onderwerpen.
Van Fra Angelico mogen wij, op grond van de eigenaardigheid van zijne
monnik-persoonlijkheid, (waaraan hij zijn eerenaam Il Beato heeft te danken)
aannemen, dat hij b e w u s t Hemelsche tinten heeft gezocht voor zijne Madonna's
en zijne Hemel-voorstellingen. Maar mag dat ook worden ondersteld van alle anderen
en vooral van de eersten, die die richting insloegen (toen aan de Byzantijnsche vizie
vaarwel werd gezegd) en die voor Angelico het pad hebben geëffend? Want Fra
Angelico was niet de o n t d e k k e r van zijn palet en zijne etherische plastiek.
Men zou gaarne willen aannemen, dat de 19de eeuwsche Franschen in hunne
plein-air leuze minderwaardigen zijn geweest, als m a t e r i a l i s t i s c h voelenden,
tegenover de Middeleeuwsche Italianen, aan wie men plein-air najaging toeschrijft
uit zuiver r e l i g i e u z e overwegingen, dus zonder aan plein-air te denken. Doch
zouden de oude Italianen (zooals Orcagna, die bijna een eeuw vroeger leefde dan
Angelico en die zeker één der eersten is geweest) niet eveneens door
naturalistischen geest zijn gedreven? En zou, toen het plein-air palet werd aanvaard,
het geen toevallig samentreffen zijn geweest van naturalistische neiging en
Hemelsche onderwerpen, omdat toen de geheele schilderkunst in dienst van den
godsdienst stond? Het Middeleeuwsch-
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Italiaansche plein-air is vrij natuurgetrouw en geen arbitraire vinding, geen phantasie.
Door alle tijden heen hebben de kunstenaars voor hunne tijdgenooten gegolden
als ‘naturalisten’. Vóór alles was het het naturalisme, waarom zij werden bewonderd.
B e t r e k k e l i j k naturalistisch is de kunst dus steeds geweest. V o l k o m e n
naturalistisch is alleen Panopticum-kunst en ideale Panorama-kunst. Ook de kunst
der van Eyck's is slechts betrekkelijk naturalistisch, d.w.z. ze is slechts in enkele
factoren naturalistisch. Maar in de plastiek der figuren wàren zij het (in het
drie-dimensionale, in het contrast tusschen licht en schaduw, in het atmospherische
en in het stoffelijk-reëele.)
Doch de Italianen waren het niet minder. Alleen lijkt het tegendeel voor ons
noordelingen, omdat, al k e n n e n wij het zuidelijk licht ook, wij er niet mede
v e r t r o u w d zijn. Het zuidelijk licht is anders, dus ook de plastiek, de atmospheer,
het clair-obscur, het stoffelijk-reëele en de detailleering.
Het zuidelijk licht, met al zijn nasleep, is z o n d e r o o r d e e l oorspronkelijk door
de Vlamingen aanvaard. Wat dus natuurlijkheid was in Italië, was c o n v e n t i e in
het 14de eeuwsche Vlaanderen: in de miniaturen en in de schilderwerken, zooals
bij Broederlam, de Ypersche schilder, die niet meer dan één geslacht ouder was
dan de van Eyck's, maar die van een andere School was en dus n i e t h u n
v o o r g a n g e r (zooals het wel eens verkeerdelijk wordt voorgesteld). En de
voorloopers der van Eyck's, die met de conventie hebben gebroken en hebben
gestreefd naar natuurwaarheid, zijn niet kunstvernieuwers geweest, maar zijn
eenvoudig de eerste naturalisten geweest i n d e V l a a m s c h e k u n s t , zooals
eeuwen te voren Italianen het waren geweest i n d e I t a l i a a n s c h e kunst. De
waarheid is, dat wat in het zuiden natuurgetrouw was, dat niet was in het noorden;
althans zooals men het daar g e w o o n is te zien, want ook in het noorden is soms
(bij felle zon!) het zuidelijk licht, (zooals wij het zien bij de Italiaansche Primitieven)
overeenkomstig de natuur.
Maar om dat te ontdekken, heeft men, door bijzondere omstandigheden, moeten
wachten tot de twintigste eeuw. En zeer waarschijnlijk dat Isaac Israëls en consorten
het niet aan ons strand zouden hebben ontdekt zonder hunne voorgangers, de
Fransche plein-airisten.
Hoewel men bij felle zomerzon het zuidelijk palet en het zuidelijk licht overal in
ons land kan waarnemen, ziet men het feitelijk eerst goed a a n h e t s t r a n d ;
waarschijnlijk door het samentreffen van vier feiten: door de sterkere
zonlicht-terugkaatsing van het witte zand, door het krachtiger spreken der figuren
als kleur-massa's, door (bij het tegenwoordige drukke strandleven) de grootere
menschenmassa's, en door de tegenwoordige kleurige mode.
In vroeger tijden, toen er nog geen badplaatsen waren (dus alleen visschers aan
zee leefden), toen er nog bijna geen en weinig geriefelijke verkeers-
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middelen waren en toen er nog geen luchtige zomertoiletten waren, waagde men
zich in de hondsdagen niet buiten de deur en ondernam geen (toen doelloozen)
tocht uit de stad naar het strand. Bij felle zon was het strand dus leeg niet alleen,
maar waren er ook geen waarnemers, om schilderkundige ontdekkingen te doen.
Dat alles is eerst veranderd door het moderne leven.
De Italiaansche Primitieven hebben de kleuren en de flauwe schaduwen die de
figuren hebben op ons strand bij felle, brandende zomerzon. De kleuren der
kleedingstukken zijn dan kleurv l e k k e n , effen kleurvlekken in ongebroken
h e l d e r e tint; zelfs de donkere kleuren en het zwart. Donkere kleur vormt daardoor
geen donkere vlek naast lichte kleur; zwart geen zwart gat naast wit. Donkere en
lichte kleuren, zwart en wit, zijn van gelijke kleurwaarde naast elkander. Maar ook:
lichte kleuren noch donkere kleuren smelten ineen. Steenrood of oranje smelt niet
samen met geel, donkerbruin of donkerblauw smelt niet samen met zwart. Hoe dicht
twee kleuren elkander ook naderen in kleur, nooit vloeien ze langs de grenslijn
ineen, steeds vormen zij twee aparte, streng gescheiden kleurmassa's. Maar zij
doen dat i n g e b o n d e n h e i d , hoe sterk de tegenstelling, 't zij in kleur, 't zij in
licht of donkerheid, ook zij. Ook als er niet de minste tusschenschakeering is. Kleur
staat dus naast kleur als massa naast massa, d o c h in gebondenheid. Gebonden
niet door atmospheer, doch door l i c h t .
Alleen als kleuren in toon zijn - dus in zonloos licht, in de schaduw of in een
interieur - vloeien zij ineen. Of wel zij vormen een rammelend contrast. (Voorbeelden
van het een en van het ander vindt men respectievelijk bij Rembrandt en bij Jacob
Cornelisz. van Oostzanen).
De I t a l i a a n s c h e Primitieven hadden het dus t e c h n i s c h gemakkelijker,
waaruit echter niet volgt, dat hun kleurgamma van lager schoonheid, van lager
kunstwaarde is. Evenmin als een Egyptisch grafbeeld de mindere is van b.v. den
laat-Griekschen Slapenden Faun (in München), al is deze laatste ook technisch
moeilijker. De zware p r o b l e m e n maken niet de waarde van de kunst uit; zij
kunnen a r t i s t i e k onbelangrijk zijn.
Zonlicht is even goed een kleurbindende factor als kamer-atmospheer, (dus als
toon). Zelfs een volmaakter bindende factor, omdat bij volle zonlicht de schaduwen
ontbreken, en daarmede de zware drie-dimensionale plastiek, die de figuren
s c h e i d t . Eerst bij evenwicht tusschen atmospheer en schaduwen (dat, door de
te scherpe contour, de 16de eeuwsche Vlaamsche en Hollandsche kunst niet bij
machte was te bereiken) wordt de kleuren- en massa's-scheiding weer opgeheven,
doch nooit zoo volkomen als bij zonlicht.
Het zonlicht ontneemt aan de materie niet alleen het stoffelijke, maar tevens
(daardoor!) de stoffelijke waarde. De materie wordt in het volle zonlicht niet alleen
ijl en licht, z w a a r t e l o o s ; ze verliest in de volle zon ook haar k a r a k t e r . Ze
wordt k l e u r , niets meer dan kleur, ijle kleur.
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Fel zonlicht distilleert alles, behalve de kleur. Felle zon kent geen katoen, geen wol,
geen fluweel, geen linnen, geen zijde, geen satijn; geen baksteen, geen marmer;
geen aardewerk, geen porcelein; ook geen qualiteit in éénzelfde soort stof; a l l e e n
k l e u r . Niet alleen de a a r d v a n d e s t o f wordt er uit verdreven, ook de
verschillende t r a p p e n v a n s c h o o n h e i d d e r k l e u r e n worden in de zon
gelijk gemaakt.
Beter gezegd: doordat de aard van de stof wordt geëlimineerd, worden de kleuren
in qualiteit aan elkander gelijk gemaakt, want het is hoofdzakelijk de aard van de
stof die de kleurqualiteit bepaalt. Vandaar dat een stof, in de schaduw ordinair, in
de zon tot schoonheid wordt. De schaduw daarentegen kent niet alleen kleur, maar
ook stof, en dus ook stoffelijke qualiteit; onderscheidt dus de stoffen in geringe,
ordinaire soorten en in belangrijke, kostbare soorten. Eerst buiten het directe felle
zonlicht komt - door de kleur - s t o f tot haar volle recht: doordat de kleur wordt
gewijzigd door den aard en de qualiteit van de stof. Eerst in het zonlicht komt k l e u r
tot haar volle recht: ziet men de zuivere, ongetroebelde kleur.
De weelde van de kleur komt pas tot haar volle recht in de zon; de weelde van
de stof eerst in de schaduw. In de schaduw dus is de w a a r d e van de kleur aan
de stof gebonden: afhankelijk van de stof.
Maar zon en schaduw beheerschen tevens alle andere factoren.
Een eerste bijkomstig verschijnsel is, (hetwelk echter een ontzaglijken invloed op
de geheele latere schilderkunst heeft gehad), dat zonlicht, door het stoffelijke op te
heffen, de zinnelijkheid voor zoover ze op het stoffelijke is gegrond, buitensluit (dus
ook de intimiteit); getemperd licht of schaduw de zinnelijkheid binnenloodst (en
daarmede de m o g e l i j k h e i d van intimiteit).
Verder wordt niet alleen door zonlicht de kleurschaal vereenvoudigd, kent het dus
minder kleurtinten, (doordat éénzelfde kleur in verschillende stoffen één enkele kleur
wordt), het zonlicht kent bovendien, (doordat het van geen schaduwen weet), geen
kleurnuances en geen details. In getemperd licht of in schaduw daarentegen komen
de kleurtinten te voorschijn, worden ook kleurnuances en details zichtbaar. Het
gevolg is, dat zonlicht monumentaal werkt; getemperd licht of schaduw het
tegengestelde bewerkt.
Hiermede is de tegenstelling van de Italiaansche en de Vlaamsche
Middeleeuwsche kunst bepaald in haar volle verschil, want Italiaansche fresco's en
tempera-schilderijen zijn geconcipieerd als werkelijkheid in de zomerzon, hoogstens
als werkelijkheid in g e t e m p e r d e zomerzon; Vlaamsche olieverfschilderijen zijn
gezien als werkelijkheid in de schaduw of in het interieur.
Beide geven de illusie van de werkelijkheid, maar elk van een zeer s p e c i a l e
werkelijkheid.
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Bordeaux
door J. Slauerhoff
Zomerhel. Nergens schaduw. Schroeiend gras.
't Water is niet meer vloeibaar, gloeiend glas.
Een breede gele stroom is overbrugd
Door steengewelven, een verstarde vlucht
Van vleugelkrommen aan elkaar geschakeld
(Of van oogkassen waar de wenkbrauwbogen
Nog staan om zwarte hoeken, leeg van oogen.)
Daarachter hangt een leegte star te staren
Langs schepenzwermen naar verre gevaren.
Maar voor de kim ligt, tot de kiel onttakeld,
Tegen den zoom van een verschrompeld park
Scheefgezakt een voorgoed gestrande bark:
Als dik, zwart bloed leekt pik uit open naden,
Zijn laatste stengen smeeken om genade,
Achtergelaten tot veracht versterf,
Terwijl stoomschepen groeien op de werf.
Onduldbaar wordt steeds staal op staal gehamerd.
Tallooze ramen gapen in de gevels,
Als rouwrag hechten zich vuilgrauwe nevels
Aan 't vlak waarachter, keer op keer gekamerd,
Liefde door lust geworgd te gronde gaat
En duizend dooden sterft en weer ontstaat....
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Joris Ivens
door L.J. Jordaan
SEDERT vijftien jaar heeft zich op de verre, drukbevaren kanalen des practischen
levens een verandering voltrokken, die zelfs in de stille spiegelende binnenwateren
van kunst en intellect een merkbare deining begint te veroorzaken. De klare, rustige
reflexen van mensch en leven, die zich zoo langen tijd in hun diep-glanzende
oppervlakten weerkaatsten worden meer en meer verontrust door fronsende
rimpelingen - uitloopers van de heftige beroering daarginds. De vaste contouren
der spiegelbeelden schijnen verteekend en onzeker - de harmonische gebondenheid
en de sereene evenmaat gebroken en de eerste, natuurlijke reactie op deze storende
interventie is een gevoel van wrevel en onbehagen. Doch de tweede en volgende,
waaraan wij nu zoo langzamerhand toe zijn, is de begeerte te weten, wat er eigenlijk
aan de hand is.
Film en radio zijn in ons leven verschenen met een ontstellenden nadruk en een
weinig-delicate luidruchtigheid, welke de fijner besnaarden zich verschrikt terug
deed trekken. Die eerste impuls was, voorzoover de film betreft, verklaarbaar en
volkomen logisch. Welke noodzakelijkheid bestond er voor den gemiddelden
intellectueel zich bezig te houden met de fotografische reproductie van melodrama's,
die hij reeds als kind belachelijk vond? Wat ter wereld kon hem er in redelijkheid
toe brengen, naast de sublimeering der realiteit, welke hij bezat in litteratuur,
beeldende kunst en muziek - ook nog de grove, mechanische werkelijkheids-imitatie
te aanvaarden? In de periode van onmiskenbaar, zij het ook tijdelijk, verbroken
evenwicht tusschen maatschappelijk en geestelijk leven, kon de ontwikkelde en
sensibele mensch niet veel anders doen, dan vluchten binnen de veilige beslotenheid
van zijn geestelijk domein. Maar intusschen voltrok zich daarbuiten met
onweerstaanbare kracht de metamorfose, die aan onzen tijd een gansch ander
aanzien zou geven. De communicatie van mensch tot mensch, d.w.z. de essentie
van het gemeenschapsleven, geschiedde volgens nieuwe wetten, langs ongekende
banen, in een anderen tijdmaat. En de meest rusteloozen onder het intellect
begonnen op pijnlijke wijze het gemis aan contact te gevoelen tusschen het geestelijk
en wereldlijk bestel - een verwijdering, die onvermijdelijk uit moest loopen, eenerzijds
op verschrompeling en verdorring - anderzijds op vergroving en blinde mechanisatie.
De controverse begon zich te verscherpen tot een wezenlijken onderlingen afkeer
en de middelen van aanval en verweer legden zich vast in de slagwoorden
‘vervlakking’ en ‘tempo’, die langzamerhand tot gevaarlijke en bedriegelijke
gemeenplaatsen werden.
Intusschen hadden zich van de groote phalanx der ontwikkelden enkele
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intellectueelen en kunstenaars afgescheiden, die het nieuwe materiaal, dat zich als
‘film’ aanbood, begonnen te bestudeeren. Zij trachtten het in zijn aard en wezen te
begrijpen en te ontleden - zij verbeterden zijn technische middelen - zij
experimenteerden met zijn uitdrukkingsmogelijkheden en zij kwamen tot de
verbazingwekkende ontdekking, dat deze bewegende fotografie zich nog tot gansch
andere doeleinden eigende, dan de mechanische imitatie der werkelijkheid. Zij
vonden uit, dat het ziellooze filmapparaat in de handen van den kunstenaar een
levend, gevoelig orgaan bleek, waarmede niet slechts een onvermoede, ongeziene
wereld werd geopenbaard, maar dat zich daarbij als een nieuw gedachtenvoertuig
en een delicate geleider van emoties deed kennen. Bovenal echter voelden de
helderst blikkenden onder hen, dat dit materiaal, in den meest essentieelen zin
behoorend tot den ‘gemechaniseerden’ tijd, als expressiemiddel de brug kon slaan
over de klove, welke geestelijk en maatschappelijk leven scheidde.
De filmkunst is een jonge kunst - zij verkeert nog steeds in de rustelooze periode
van een moeilijk ‘statu nascendi’. Honderd doodloopende paden moesten worden
ingeslagen, om één nieuwen weg te vinden - honderd vergissingen begaan, om
één enkele waarheid te ontdekken. Maar al dwalende en mistastende leerden de
onderzoekers haar kennen en liefhebben, als een bron van eindelooze mogelijkheden
- van onuitputtelijke rijkdommen. In dien verbijsterenden overvloed van gegevens,
die een volledige natuurlijke of geënsceneerde realiteit omvatten, keert men echter
steeds weer terug naar één creatief middelpunt: de camera! Wij kunnen massa's in
beweging brengen - wij kunnen fantastische décors opslaan - wij kunnen kunstenaars
van wereldreputatie engageeren.... het orgaan, dat al deze empirische uiterlijkheden
vereenigt tot een kunstzinnige eenheid is de camera en de scheppende macht welke
haar bestuurt.
Het was een der cardinale vergissingen, dat men jarenlang gemeend heeft, de
waarde van het filmbeeld te bepalen door deze uiterlijke middelen - d.w.z. het
zwaartepunt te zoeken niet a c h t e r - m a a r v ó ó r d e l e n s . Aanvankelijk was
het de praal eener overdadige monteering en het op de been brengen van horden
medespelenden, waarmede men het tooneel trachtte te overbieden. Films als
‘Cabiria’, ‘Quo Vadis’ en ‘De tien geboden’ waren daarvan de afschrikwekkende
voorbeelden. Vervolgens zocht men het in de uitzonderlijkheid, de spanning en de
sensatie der afgebeelde handeling - en de cowboy- en avonturenfilms bloeiden in
deze periode. Later weer trachtten (in hoofdzaak de Duitschers) naar een
kunstzinnige compositie van het beeldvlak en de geniale vergissing van Fritz Lang,
‘De Nibelungen’, beteekende een gevaarlijke ontsporing in de richting der statische
schilderkunst. Tenslotte handhaaft zich, door de jaren heen, nog steeds de oude
dwaling, welke de kunstzinnige beteekenis van het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

334
cinegrafisch werk afhankelijk stelt van de persoonlijke prestaties van den acteur en
in de figuur van een Emil Jannings tiert deze misvatting nog immer voort.
Het was in zekeren zin de dwang der omstandigheden, die vanzelf al deze
malentendu's bestreed. Slechts bij uitzondering waren zij, die zich door de filmische
vormgeving aangetrokken voelden en uit innerlijken drang zich tot haar wendden,
in de gelegenheid al die uiterlijke hulpmiddelen te benutten. De filmproductie was
sinds lang een fabriekmatig bedrijf geworden, werkende volgens commercieele
beginselen en de jonge kunstenaars, die geestdriftig en onafhankelijk naar nieuwe
wegen en naar veredeling van het procédé streefden, vonden den toegang tot de
groote studio's met haar volledige outillage onverbiddelijk gesloten. Zij waren
aangewezen op de bescheiden hulpmiddelen, waarover zij met veel moeite de
beschikking kregen en op de camera. En nu leerde de practijk, dat deze geforceerde
soberheid, deze noodgedwongen beperking, het essentieele wezen der filmkunst
het volledigst openbaarden. De waarlijk belangrijke étappes in de ontwikkeling der
cinegrafie als kunst, worden gevormd door de experimenten dezer eenlingen. Haar
aesthetische principes en technische basis werden in hoofdzaak gevonden door
deze individueele zoekers.
En zoo was het dan mogelijk, dat zich in Nederland, waar geen millioenen-concern
een filmbedrijf in grooten stijl op de been bracht, zich desniettegenstaande een
filmkunst ontwikkelde, die voor de internationale productie meer en meer een factor
van beteekenis gaat worden.
In Mei 1928 bood het lid der Nederlandsche Filmliga, Joris Ivens, der vereeniging
de première aan van een door hem vervaardigde film: ‘De Brug’. Het collectieve
hart der Liga klopte hoorbaar en onrustig. Angstige visioenen verrezen van een
rustiek Hollandsch bruggetje, met tulpenvelden, windmolentjes, Volendammers en
een liefdesintrigue - en met bange voorgevoelens zag men de eerste voorstelling
tegemoet. Het resultaat bleek van gansch anderen aard. In stede van het
schilderachtige vlondertje uit Harper's Magazine, introduceerde Ivens de nieuwe
Koningsbrug te Rotterdam - in plaats van met tulpenvelden en windmolentjes, kreeg
men te doen met een moderne ijzerconstructie en electrische kranen en wat de
intrigue betreft, zij bleef bepaald tot het mechanisch openen en sluiten van de
monumentale brug. Doch niettemin vertoonde deze film een rijkdom aan innerlijke
spanning en een indrukwekkende, boeiende voordracht, die haar al spoedig den
weg deed vinden tot het groote publiek, niet alleen in Holland maar ook buiten onze
grenzen. Met verbazing en niet zonder een zekere onrust moest datzelfde publiek
constateeren, dat Ivens' ‘Brug’ al de geijkte, conventioneele begrippen omtrent film
en filmkunst omverwierp. Waar was het aardige verhaaltje, waar was de sympathieke
held, waar was het
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rijke of coquette interieur in dit drama van ijzer en staal? En de massa, overigens
notoir wegens haar afkeer van ‘problemen’, moest zich nolens volens de vraag
stellen, hoe het mogelijk was, dat een zoo nuchter geval als een moderne spoorbrug,
afgebeeld met een zoo prozaisch apparaat als de filmcamera, in staat was een half
uur lang een publiek te boeien, dat geenszins artistiek gepreoccupeerd was, noch
van snobistische aanvechtingen eenigen last had. Ook al zal het gros der
toeschouwers zich niet al te lang met deze kwestie hebben vermoeid of haar tot het
einde toe uitgedacht - het verschijnen van ‘De Brug’ op de theaterprogramma's en
de sterke indruk, welke zij achterliet, brachten een kentering in de gangbare
waardeering van het filmwerk als kunstuiting en baanden den weg tot een
verrassenden opbloei van cinegrafische activiteit in Nederland. Want vele
enthousiasten volgden het spoor van Joris Ivens en belangrijke figuren als de
cineasten der Polygoon-Maatschappij, Jan Jansen en J. de Haas, schiepen sindsdien
sterk en kunstzinnig werk - maar aan onzen jeugdigen nestor komt de eer toe, den
moeilijken, oorspronkelijken pioniersarbeid op eigen risico en geheel uit eigen,
innerlijken drang te hebben volbracht.
Inderdaad voerde Ivens' eersteling het vraagstuk van de kunstzinnige filmische
vormgeving tot zijn kern terug. Wat toch was het geval? Met geen ander hulpmiddel
dan een camera, die bovendien nog van dubieuze kwaliteit was, trok deze jonge
man de wereld in en onder al het wisselende, stroomende leven om hem heen, valt
zijn aandacht op het stalen gevaarte, dat de drukke Maashaven overspant. Let wel,
dat hij het niet waarneemt met het oog van den schilder - het is geenszins het
picturale aspect van een bepaald punt gezien, dat hem frappeert. Ook de intense
belangstelling van den technicus is hem vreemd: van de geheele wonderbare
constructie weet hij niet meer dan iedere onverschillige beschouwer. Wat hem boeit
in dezen machtigen ijzerbouw is de poëzie van beeld en beweging, welke haar tot
leven brengt - is de organische samenhang met de omringende wereld van jachtende
menschen, van onverbiddelijke mechanische energie, van snelheid en brute kracht.
Ware hij een litterator, hij zou zijn impressies weergeven in een forsch proza - sterk
als de ijzeren pijlers, die de bogen schragen - rhythmisch als de daver van de
voortrazende treinen - onverbiddelijk als de trage beweging der electrische kranen.
Nu is hij een cineast, een cameraman en geheel alleen attaqueert hij het gevaarte
met zijn Kinamotoestelletje. Hij klautert op de geweldige stalen overspanningen en
vangt het voortijlend perspectief der glimmende rails in zijn zoeker - hij hangt
halverlijve buiten een locomotief en grijpt den toover van het ketsende licht op
voorbijschietende steunbogen in de vlucht - hij ziet ademloos toe hoe de machtige
vlakken der geopende brug zich sperren als de kaken van een levend monster en
tracht de wonderlijke spanning van deze mechanische fataliteit
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op zijn filmband te bewaren. Andermaal boeit hem de simpele handbeweging van
den brugwachter, die heel het geweldige apparaat in beweging brengt en hij noteert
een vuist, welke een handle overhaalt. Of hij wordt bezeten door het machtsgevoel,
dat hij in dit levenlooze gevaarte meent waar te nemen en in een wijd panorama
omspant hij de grijze watervlakte aan zijn voet, waar de stoombooten onder hun
rookpluimen als bewegelijke kraters voortschuiven en het felle zonlicht een
schaterend lied zingt boven de kruivende golven. Hij vat al dit schoone, heftige
leven, waar hij het naderen kan - in één begeerte om het te doordringen, te ontleden
en vast te houden. Zijn instinct van scheppend kunstenaar richt den blik uitsluitend
op het belangrijke, het essentieele en beladen met al deze flitsen realiteit keert hij
terug, om in de stilte van de studio het werk der bezonnenheid aan te vangen.
Nu komt het er op aan al deze filmstrooken, beeldfragmenten, die zijn als felle,
machtige of teedere woorden - te ordenen in een weloverwogen samenhang tot
een warm, levend, visueel proza. Iedere beeldstrook op zichzelf heeft geen andere
beteekenis, geen anderen zin, dan de nuchtere feitelijkheid. Maar in hun onderlinge
afwisseling en opeenvolging - in hun contrasten en hun overeenkomst - in hun
rythmische bewogenheid schuilt de mysterieuse kracht, welke het geheel tot leven
en schoonheid moet brengen. Soms volgen de beeldfragmenten elkaar op in een
hijgend staccato, andermaal in de breede gedragenheid van een largo. Het innerlijke
tempo van het beeld, gewekt door het voortschieten van menschen en dingen binnen
het kader, wisselt hij af met de externe bewogenheid, waarmede hij de
beelden-onderling elkaar doet na-snellen. Hij vindt rythmische of visueele modulaties,
door de wentelingen van een machinerad te laten overvloeien in de beweging van
een arm, die een gangspil draait of een streep zon, welke over de rivier valt te doen
opvolgen door den lichtschamp, welke op een stalen zuiger brandt. Zoo rijen zich
zijn beeld-woorden tot zinnen - deze weer tot strophen en het geheel ligt eindelijk
voor hem, als een beeldlyriek, waarmee hij zijn emoties tot uiting tracht te brengen.
Door de aanvankelijke beperktheid zijner middelen gedwongen, bepaalt Ivens'
werk zich tot de drie grondvormen der filmische activiteit, welke ten slotte over het
artistieke lot van iedere film, groote speelfilm of bescheiden documentair, Russische
epiek of Amerikaansche burlesque, beslissen, n.l.: d é c o u p a g e , c a m e r a w e r k
en m o n t a g e .
Wanneer de cineast, gelijk Ivens, er op uittrekt en zijn onderwerp heeft gekozen
- beter gezegd: door zijn onderwerp is gegrepen - dan begint het voorbereidende,
meestal beslissende werk: de découpage. De découpage is, wat men zou kunnen
noemen: het ontwerp, de theoretische compositie van het werk. In een geval als
‘De Brug’ zet de cineast zich dus achter zijn schrijftafel, overdenkt zijn onderwerp
en begint het plan voor de
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komende filmische verbeelding in groote trekken, maar met de grootste toewijding
te schetsen en te herschetsen. Wat bij de aanschouwing in de werkelijkheid als een
sensatie over hem gekomen is, moet thans gerealiseerd worden en zorgvuldig begint
hij die sensatie - die schoonheidsontroering, te ontleden in de verschillende
impressies, welke haar deden geboren worden. Nu komt het er op aan, die
impressies - zuiver empirische gegevens - dusdanig te ordenen, dat hun
opeenvolging, hun contrastwerking, hun onderlinge beeldende en rythmische
verhoudingen, de oorspronkelijke emotie zooveel mogelijk benaderen.
Op de wijze, die ik u hiervóór schetste, verzamelt de cineast vervolgens zijn
beeldmateriaal, daarbij steeds zijn in de découpage neergelegd werkplan volgend
- al behoeft het geen betoog, dat het toeval en de oogenblikkelijke inspiratie, zoomin
als in welke andere kunst ook, zijn uitgeschakeld. Zooals ik eveneens reeds aangaf,
trekt hij zich, na voleindigden camera-arbeid in de studio terug en monteert de
beeldstrooken - alweer volgens het schema der découpage. Maar ditmaal is zijn
werk intensiever en gespannener dan ooit, want de montage bepaalt de uiteindelijke
verwerkelijking van zijn kunstzinnige intentie. Hij ‘ontdekt’ thans zijn creatie, zooals
de componist, die voor het eerst de neergeschreven accoorden op de piano aanslaat
en het zal volkomen begrijpelijk zijn, dat hij opnieuw samenstelt, her-groepeert,
versterkt en verzwakt, tot de realisatie van zijn gedachtenbeeld tenslotte voleindigd
voor hem ligt.
Ivens' werk vertegenwoordigt voor den gemiddelden buitenstaander de meest
effectieve mogelijkheid tot het benaderen van het wezen der cinegrafische
vormgeving. In de eerste plaats, omdat zijn sobere conceptie-methode al de
verwarrende bijkomstigheden der groote speelfilms mist en aldus de grootst
mogelijken eenvoud en overzichtelijkheid biedt. In de tweede plaats vormt de nauwe
verwantschap van zijn films met de documentaire of wetenschappelijke cinegrafie
een dankbaren overgang voor diegenen, welke het woord ‘filmkunst’ eenigszins
kopschuw maakt: het aanschouwen van de technisch-belangwekkende
‘Zuiderzeewerken’ en ‘Philipsfabrieken’ heeft aldus in ieder geval een passabel
excuus. En in de derde en laatste plaats is daar Ivens' onbetwistbaar
Nederlanderschap. Het is een merkwaardig en verheugend verschijnsel, dat de
pionier der moderne Nederlandsche filmkunst, die geen andere dan buitenlandsche
- en daarbij zeer suggestieve! - voorbeelden bezat, zijn nationalen aard volkomen
wist te handhaven. Zijn werk is door en door Hollandsch - Hollandsch in den goeden,
modernen zin. Evenals onze architecten openbaart zijn werk den sterken,
oorspronkelijken nationalen geest, die het fabeltje van de windmolens en de lange
pijpen energiek ontkent, om te getuigen van een levenskrachtig, durvend,
jong-Nederland, dat zich zijn plaats in de ontwikkeling eener toekomstige
wereldcultuur geenszins behoeft te schamen.
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Avignon
door J.A. van Erven Dorens
(Slot)
HOE werd dit reusachtig Paleis bewoond? Hoe was het gemeubeld? Hoe versierd?
Hier en daar vinden wij nog overblijfsels van muurschilderingen, maar de soldaten
hebben enorm veel bedorven en men verhaalt van onder-officieren, die op een
behendige manier menig kopje wisten los te kloppen, dat zij dan lieten encadreeren
om het aan een liefhebber te verkoopen.
Ik wil niet spreken over de muurdecoraties, door Pierre Dupuy, minderbroeder,
onder Johannes XXII geschilderd in de oude kapel St. Etienne; daar bestaat niets
meer van; maar de archieven geven ons zeer precies de titels dezer schilderingen,
alle namen zijner leerlingen en ook het aantal eieren (en hun prijs), die hij voor de
uitvoering zijner schilder-methode noodig had.
De invloed van Italië in de schilderkunst begon zich in de XIVe eeuw al sterker
te doen gevoelen en de verdere schilders, waarvan in het vervolg gewag wordt
gemaakt, voor de decoratie van het Paleis zijn Italianen. Giotti werd van Sienna in
1)
Avignon ontboden ; Simone Martini eveneens; deze heeft aan het Paleis gewerkt
en het door hem gesticht atelier werd na zijn dood (1344) door zijn leerlingen
voortgezet. De beide kapellen in den ‘Tour St. Jean’ zijn door dit atelier met fresco's
beschilderd. De onderste was gewijd aan St. Jan; dat beteekent in de Middeleeuwen,
zoowel aan den H. Johannes den Dooper als aan zijn naamgenoot den Evangelist.
Daar de sluitsteen een wapenschild met de zes rozen draagt, moeten wij de decoratie
dezer kapel stellen na het jaar 1342, toen Clemens VI tot Paus werd gekroond. De
bovenste kapel is gewijd aan St. Martial, die volgens de legende door St. Petrus
zelven is gedoopt en daarna te Limoges het Christendom heeft gepredikt, reden,
waarom Clemens VI een kapel aan den Apostel van zijn geboorteland heeft
toegewijd. In deze kapel heeft de kunstenaar in het minst geen rekening gehouden
met haar architectuur; de diverse tafereelen loopen over de ribben en het lijstwerk
heen. Wat overbleef in deze beide kapellen, want helaas zeer veel is zwaar
beschadigd, is hoogst merkwaardig.
De beste muurschilderingen in het Paleis vindt men in de groote Audiëntie-zaal;
twintig groote Profeeten en Koningen uit het Oude Testament, zelfs eene Sibylle,
versieren er de gewelven der laatste travee; alles op een fond van azuur, bezaaid
met gouden sterren. Robert André Michel heeft in de archieven de stukken gevonden,
waaruit blijkt dat deze schilderingen zijn

1)

Giotti stierf echter vóór hij de reis kon aanvaarden (1337).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

339
gemaakt door Matteo Giovanetti di Viterbe, aan wien Clemens VI de beschildering
van het Paleis opdroeg. Hij dirigeerde eerst het atelier der leerlingen van Simone
Martini en heeft daarna in de Consistorie-zaal en in de kapel van St. Michel gewerkt,
maar daar is niets van overgebleven. De Audiëntie-zaal volgde; hij heeft daar geheel
alleen gewerkt; de majestueuse Profeeten en Koningen met hunne breede gebaren
zijn overgebleven. Op 12 November 1353 ontving hij het saldo der 600 goudguldens,
die hem voor zijn arbeid waren toegezegd. (Een goudgulden der XIVe eeuw kan
op ongeveer 30 à 40 onzer hedendaagsche Hollandsche guldens gesteld worden).
De meest complete reeks muurschilderingen van het Paleis, die men voor een
vijfentwintig jaar onder diverse lagen verf te voorschijn bracht, zijn bewaard gebleven
in den ‘Tour de la Garde-Robe’, op de derde étage, waar Clemens VI zijn particulier
bureau had ingericht. Deze schilderingen hebben geen religieus karakter; men zou
ze kunnen noemen: ‘De genoegens van het landleven.’ Het vertrek is niet gewelfd;
het heeft een vlak houten plafond met balken. De fond der fresco's is groen in de
diverse tinten van allerlei geboomte. De groote personnages stellen allerlei
jacht-tafereelen voor; de jacht met een nachtuil, met een valk, met een fret; dan een
vischvangst, een zwempartij, en een hertenjacht, waarvan het grootste deel door
een veel later aangebrachten schoorsteen is vervangen. Deze schilderijen lijken op
Vlaamsch tapijtwerk. Robert André Michel houdt ze voor werk van Sienna.
Van de meubelen der Pausen is niets meer over. Wij moeten die uit de rekeningen
leeren kennen en trachten ze in hun kader te z i e n . Behalve in de Audiëntiezaal,
in de kapel en in eenige voorname vertrekken, waren nergens glazen in de vensters;
deze waren met een soort gewast doek bespannen. De vloeren waren van tegels
voorzien; wij lezen dat Johannes XXII duizende en duizende verniste tegels uit Lyon
deed komen met veelkleurige geometrische ornamenten; hij was daar zoo tevreden
mee dat hij ze overal deed aanbrengen. 's Winters werden de vloeren met stroo en
bundels lavendel bedekt. In de kapel lagen Moorsche en Oostersche tapijten, klein
van afmeting; later in de kamers ook groene tapijten met roode rozen. De Paus had
in zijn eigen kamer tapijten met groene papegaaien en witte zwanen. In alle zalen,
in alle vertrekken stonden bedden, van kolommen voorzien, waarop een hemel met
gordijnen, want het kon geweldig tochten in die groote ruimten. Overdag schoof
men de gordijnen op zij en het bed diende als canapé; kasten kwamen eerst veel
later; men borg kleeren en in het algemeen alles, wat men achter slot wenschte te
bewaren, in gebeeldhouwde en geschilderde koffers, die tevens dienst deden als
zitbanken. Voor de voorname personen werden fauteuils gereed gezet; verder had
men ijzeren stoelen in antiek model met zittingen van riemen. Allerlei kussens lagen
op de bedden, in de stoelen en fauteuils en op den grond voor de voeten. Zijden
damasten stoffen uit het Oosten versierden het huisraad.
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Wanneer koningen of gezanten den Paus kwamen bezoeken, steeds met talrijk
gevolg, werden alle groote zalen met voorloopige schotten in een zeker aantal
kamers verdeeld om iedereen te kunnen herbergen. Deze schotten waren bekleed
met groene serge of met een zekere taf-zijde; later ontbood men uit Vlaanderen of
uit Parijs tapijtwerken ‘de haute lisse’ met religieuse voorstellingen, soms ook met
jacht-tafereelen. Deze tapijten hingen op kleine afstand van de muren; bedienden
en luistervinken stonden er achter; Shakespeare laat Polonius door Hamlet achter
een dergelijk tapijtwerk doodsteken als een rat.
Wanneer wij de groote Pauselijke kapel, de zuiverheid harer breede spitsbogen
en hare ideale proporties bewonderen, en dan tevens moeten constateeren hoe
naakt en leeg zij is, overvalt ons weemoed. O! hadden wij de inwijding van dit
heiligdom mogen bijwonen, toen al deze steenen nieuw en wit waren, toen in de
hoeken der gebeeldhouwde kapiteelen nog wat stof van den beitel was gebleven.
Alles was toen licht en frisch; de gewelven waren bezaaid met gouden sterretjes op
het mystieke blauw van overzee, door de kunstenaars van Sienna, die het met zoo
diepe innigheid gebruikten, de ‘bloem der schilders’ genoemd; zij lieten met groote
moeite en kosten uit het verre Oosten het ‘lapus lazuli’ komen, dat zij fijn maalden
om er hun ‘azzurum transmarinum’ van te maken; zij gebruikten dit met zooveel
liefde als ondergrond hunner schilderijen. Boven het altaar, aan de Oostzijde, hadden
zij het laatste Oordeel geschilderd; de Opperrechter in het midden, omgeven door
Maria, Johannes en de Apostelen, de Engelen en heel het Hemelsche hof. Aan de
Zuidzijde drong door acht hooge vensters het licht binnen; levensgroote figuren in
schitterende kleuren met veel goud op een fond van architectuur in grisaille, waren
op de wijze der XIVe eeuw in de glazen gebrand. Kostbare tapijten uit het Moorsche
Spanje of het verre Vlaanderen waren opgehangen tegen den Noordelijken muur.
Het altaar zelf uit witten steen was omringd door koperen kolommen, waarop
musiceerende engeltjes met breed uitslaande vleugels, die gordijnen houden van
Oostersch damast. In zware kandelaars brandden niet te hooge, maar zware, dikke
waskaarsen, wier walm zich in grillige arabesken tegen den muur afteekent.
De Paus officieert, geheel in het wit; kardinalen omringen hem, bisschoppen,
abten en klerken in dalmatieken van zwaar brocaat of van Venetiaansche zijde, in
koorkappen met goud en zilver geborduurd, versierd met karbonkels, bezaaid met
parels, zwaar afhangend en sleepend over den grond.
De Pauselijke zangers, onder directie van Jean Dufay, den stichter eener dynastie
van zangers, die in de XVIe eeuw den welbekenden Guillaume Dufay zal
voortbrengen, zingen op hemelsch-welluidende wijze de lofzangen der Latijnsche
liturgie, zonder eenige begeleiding.
De grooten der aarde liggen geknield en Clemens met nobel handgebaar
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geeft den zegen ‘Urbi et Orbi’, hij de Paus van Rome aan de oevers van den Rhône.De regeering van Paus Clemens VI was het glanstijdperk der Avignonsche Pausen.
In werkelijkheid was toen Avignon het middelpunt der Westersche wereld. Van
overal stroomden abten en monniken, priesters en bisschoppen, ambassadeurs
met talrijk gevolg, vorsten en koningen, eenmaal de Keizer zelf, (Karel IV in 1365)
naar Avignon. Men zegt dat met de kroning van Clemens VI meer dan
honderdduizend vreemdelingen voor de gelegenheid waren overgekomen. Hoe en
waar deze allen werden geherbergd was de zaak eener woning-commissie (er is
niets nieuws onder de zon!); de huizen waren talrijk, maar klein; weinige hadden
meer dan een verdieping; huizen met twee verdiepingen waren de sky-scrapers
van dien tijd. Te Villeneuve, te Carpentras verbleven de meeste kardinalen, ook
ambassadeurs en andere hooge persoonlijkheden.
De omgelegen velden en de eilanden in den Rhône, waren met woningen bedekt.
Op het eiland Barthelasse waren alle uitspanningsoorden bij elkander. De beroemde
brug liep op hooge pijlers dwars over het eiland en, misschien om de koele schaduw,
danste men er onder. Het bekende liedje: ‘Sur le pont - D'Avignon - On y danse, on
y danse....’ is dus fout. Het moet: ‘Sous le pont....’ wezen. De ridders ontmoetten er
elkander in steekspelen of op de kaatsbaan (het tennisspel der middeleeuwen! niets
nieuws....); jongleurs en dwergen en hansworsten vertoonden er hun kunsten; men
bezichtigde er een dierentuin met leeuwen, herten, kameelen, veel honden, vogels
en sprekende papegaaien. Men vermaakte zich met ronde-dansen en mascarades.
Op gezette tijden werden mysterie-spelen vertoond, waarvan thans nog zeer
merkwaardige afschriften bestaan; men speelde de Passie, maar ook het Beleg van
Troje; verder muziekvoorstellingen: de Paus had twee kapellen; die voor profane
muziek zong de profane liederen van dien tijd met begeleiding van harpen, fluiten,
lieren, driesnarige vedels, horens, trompetten en soms doedelzakken en tambourijns.
Petrarca, die aan het Pauselijk hof verbonden was, bulderde tegen al deze weelde
en beschrijft met verachting de mannen van dien tijd, die puntschoenen dragen en
zich niet schamen hunne lange haren, evenals de vrouwen, met ivoren kammen
boven op het hoofd vast te snoeren. Hij verblijft liever aan de Fontaine de Vaucluse
onder de statige kastanjeboomen, waar de Sorgue ontspringt, die aan Avignon hare
koele wateren brengt; daar leeft zijne schoone bruid Laura de Noves aan wie hij, in
deze heerlijke natuur zijne onsterfelijke sonnetten dicht.
Handel en industrie bloeiden. Vlamingen stichtten er tapijtfabrieken, Franschen
vestigden er zich en maakten meubels of borduurden de rijke kleederen en de statige
kerkgewaden; Lombardijnen stichtten er wisselbanken en dreven handel in
schilderijen, in zilveren en gouden werken en
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allerlei kleinoodiën. Zelfs eeuwen nadat de Pausen Avignon voorgoed hadden
verlaten, bleef het een centrum, waar de grooten der aarde elkander gaarne
ontmoetten.
Dan plotseling doemt uit het Oosten de schrikkelijke plaag: de pest! de muziek
verstomt, de dans verstijft, de wufte woorden besterven op de lippen; de wegen zijn
zwart van hen, die Avignon ontvluchten. Het oude rijmpje zei naar waarheid:
‘L'an mil trois cent quarante-neuf
De cent ne demeuraient que neuf.’

Clemens bezielt een driehonderd priesters en klerken, die naast hem blijven om de
zieken bij te staan, de dooden te begraven; hij tast diep in de schatkist en door heel
Avignon zag men zijne statige figuur aan ieder hulp verleenen, moed inspreken en
zijne zegenende hand uitstrekken over stervenden en dooden. Daar weerklinkt door
Europa de schrikkelijke aanklacht: ‘De Joden hebben de bronnen vergiftigd; laat
ons wraak nemen!’ Clemens neemt de Joden onder zijn bescherming. Aan den voet
der rots ontstond een Jodenbuurt, zooals die te Rome, want steeds hebben de
Pausen zich opgeworpen als beschermers van het oude volk, waaruit hun Goddelijke
Meester geboren was.

De laatste Avignonsche pausen - de tegen-pausen - de legaten en
sublegaten
Na den dood van Clemens VI verkozen de kardinalen, in Conclave vergaderd,
Etienne Aubert, bisschop van Ostia tot Paus; deze had aan de Universiteit van
Toulouse gedoceerd in de rechtsgeleerdheid; hij nam den naam aan van Innocentius
VI (1352-1362). Om in Italië de orde en de rust te herstellen, benoemde hij er den
kardinaal Albornoz tot zijn legaat, die, priester, diplomaat en krijgsman, gedurende
eenige jaren met ijver en beleid zijn doel najoeg en het eindelijk wist te bereiken.
Er werd in de Kerk hoe langer hoe meer gedacht over den terugkeer der Pausen
naar Rome. Daarbij kwam dat men aan de veiligheid in Avignon, de voornaamste
reden van hun verblijf, begon te twijfelen. De groote compagniën, bestaande uit
afgedankte soldaten, voornamelijk van de Engelsche legers, stroopten voor eigen
rekening het land af; driemaal tusschen 1357 en 1360 kwamen zij tot heel dicht bij
Avignon. Innocentius had in allerijl de vestingwerken doen afbouwen; maar driemaal
was hij verplicht groote sommen te betalen om de plundering af te koopen.Innocentius stierf op 12 September 1362 en werd begraven te Villeneuve aan
den overkant van den Rhône, in de door hem gestichte Chartreuse. Dit klooster,
waarvan de muren met fresco's waren versierd, en waar kunstvol beeldhouwwerk
de rijzige kerk en hare kapellen tooide, is in 1794 grootendeels verwoest en daarna
in diverse perceelen verkocht; hier en daar
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staan nog sommige gedeelten overeind. Het graf van Paus Innocentius kwam in
handen eener boerenfamilie die er konijntjes in teelde; in het jaar 1835 begon men
dit toch wel wat erg te vinden en werd het monument geplaatst in de kapel van het
hospitaal. Het is een der beste grafmonumenten van dien tijd; al deze zuivere lijnen
en fijn bewerkte ornamenten doen denken aan goudsmidskunst.
Zijn opvolger was Guillaume de Grimoard, die onder den naam van Urbanus V
(1362-1370) den Pauselijken Stoel beklom. De naam, dien hij koos hield een belofte
in: de terugkeer naar Rome, naar de STAD. Na jaren voorbereiding, nadenken en
plannenmaken, vertrekt hij op 30 April 1367 uit Avignon om zich op 19 Mei te
Marseille in te schepen. De reis was lang en moeielijk en toen men eindelijk te
Viterbe was aangekomen, sterft Albornoz, de trouwe dienaar, die zich veertien jaar
bezig hield met de bevrediging van Italië en dien men nog zoo noodig had. Toch
bereidt men den intocht te Rome, die onder de uitbundigste toejuichingen der
bevolking plaats heeft. Urbanus knielt neer voor het graf der Apostelen en kiest zijn
verblijf in het Vaticaan. Drie jaren later keerden de Romeinen zich weder van hem
af en maakten hem het leven zoo moeielijk, dat hij op 5 September, 1370 zich weer
inscheept. De H. Brigitta van Zweden, die reeds jaren in hare brieven den terugkeer
naar Rome had aanbevolen, bezwoor den Paus moed en volharding te hebben;
niets baatte, Urbanus vertrok naar Avignon, waar hij kort daarop stierf.
Hij werd opgevolgd door Pierre Rogier de Beaufort, neef van Paus Clemens VI,
die den naam voerde van Gregorius XI (1370-1378). Deze was de laatste
Avignonsche Paus. De vrede tusschen den Franschen en den Engelschen Koning,
waarvoor zij allen hadden gearbeid, was niet tot stand gekomen. Van vele zijden
smeekte men den Paus naar Rome terug te keeren; afgevaardigden der groote
Italiaansche steden bezochten hem om met hem te beraadslagen. Die van Florence
hadden een jong meisje meegenomen uit Sienna, waar haar vader wolverver was;
Catherina was haar naam; zij was toen reeds bekend door hare mystieke extases;
zij had reeds vroeg hare oogen geopend voor de hemelsche schilderijen van de
groote meesters harer vaderstad en haar hart voor de weeën der Kerk en der
Christenheid. Zij wist zoo overtuigend te spreken, dat de Paus eindelijk toegaf. In
het Vaticaan ziet men een fresco, voorstellende Gregorius XI op zijn intocht te Rome;
zijn paard wordt aan den teugel gehouden door Catherina van Sienna. Het
Avignonsche tijdperk is hiermede gesloten. Twee tegen-pausen regeerden er nog;
doch dezen zijn nooit door de Kerk erkend. Daarna zonden de Pausen een legaat,
naderhand een sublegaat naar Avignon om deze stad, alsmede het Comtat Venaissin
uit hun naam te besturen.
Men kent de geschillen tusschen den H. Stoel en Louis XIV; hoe gemakkelijk was
het den koning niet gevallen deze pauselijke bezittingen in beslag
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te nemen; hij wilde zeker dit dreigmiddel in handen houden. Er ontstonden geschillen
over het onderhoud en de herstelling van de brug. De Koning weigerde de kosten
te betalen; en toch maakte hij aanspraak op het bezit en de souvereiniteit van den
Rhône, zoo zelfs dat, in tijden van overstrooming, zijn soldaten dadelijk de
ondergeloopen wegen en straten kwamen bezetten. Tweemaal zond de Koning een
leger, dat den sub-legaat met zijn 183 mannetjes onmiddellijk deed aftrekken en
daarna de stad kwam bezetten. Dan was het een plezier en een gejuich bij de
bevolking; men dronk op de gezondheid van den Koning, men illumineerde, men
stak vuurwerk af, men zong en danste de dolste farandoles; een paar maanden
later werd het geschil weer bijgelegd; de sub-legaat met zijn 183 mannetjes kwamen
terug en het volk had op nieuw plezier en dronk op de gezondheid van den Paus
en van den sub-legaat, men illumineerde, men stak vuurwerk af, men zong en danste
de dolste farandoles. En dat ging zoo voort tot op 14 September 1791, toen Avignon
en het Comtat Venaissin voorgoed Fransch werden en afgevaardigden zonden naar
Parijs, welk feit door een monument, waarvan wij de leelijkheid reeds constateerden,
is vereeuwigd. De sub-legaat vertrok en de revolutionnairen kwamen regeeren in
Avignon. Het Paleis, dat reeds na het vertrek der Pausen niet meer geheel werd
onderhouden, wilden zij dadelijk doen springen en afbreken; het volk kreeg vrijheid
deze ‘Pauselijke Bastille’ te plunderen; alles werd leeggehaald: beelden, schilderijen,
meubels, tapijtwerk, goud- en zilverwerk, alles werd meegenomen; deuren en
vensters werden uit de hengsels gebroken, de pannen werden van de daken, het
lood uit de gooten gehaald; wat men niet kon meenemen werd vernield, zoodat het
reusachtige gebouw geheel uitgekleed en naakt staan bleef; kort daarna kwam de
beruchte Jourdan coupe-tête in Avignon met zijn trawanten; een-en-zestig inwoners
werden gevangen genomen, in de ‘Tour de la Glacière’ opgesloten en in den nacht
van 16-17 October 1791, zonder vorm van proces vermoord onder het gelui van de
zilveren klok der Pausen.
Onder Napoléon werd het Paleis kazerne en bleef het een eeuw lang.

Wandeling door Avignon
Het is een waar buitenkansje de stad in te gaan en rond te dolen; men moet het te
voet doen, want al het merkwaardige ligt aan smalle straatjes, waar geen auto door
kan. Gelukkige stad, gelukkige reiziger! Telkens wordt het oog verrast door een
deur of een venster, dikwijls door een mooi huis of een lief kerkje van groote
bekoorlijkheid. In alle gebouwen: kerken, hospitalen, particuliere woningen kan men
schilderijen vinden uit de XVIIIe eeuw van een Parrocel of een Mignard, twee
schilders-dynastieën.
Men zegt dat er een mystieke verhouding bestaat tusschen Avignon en het getal
zeven. De naam reeds wordt met zeven letters geschreven; de stad
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is in zeven parochieën verdeeld, er stonden zeven paleizen; zeven
monniken-kloosters, zeven nonnenkloosters, zeven colleges; zeven hospitalen; in
de vestingmuren waren zeven poorten; en zeven legitieme Pausen heerschten er.
Op het groote lang-uitgestekte plein, waaraan het Paleis is gelegen en dat de
smalle straatjes van vroeger heeft vervangen, staat de Pauselijke Munt, thans
Conservatoire de Musique, met een echte Italiaansche façade; het doet denken
aan het Palazzo Spada te Rome, hoewel veel minder groot. Op den rez-de chaussée
van bossage, waarin een middendeur en twee vensters aan weerszijden, komt een
eerste étage met zware guirlandes, door leeuwenkoppen opgehouden en een tweede
met het wapen van Kardinaal Borghèse, Pauselijk legaat in Avignon; daarboven
een balustrade met heraldieke draken en adelaars, die, naar het schijnt, zijn naam
door de luchten verkondigen.
Aan de andere zijde staat het oud-bisschoppelijke Paleis, door Jacques de Via,
neef van Johannes XXII, die bisschop werd nadat zijn Oom tot Paus was verheven,
in 1315 gebouwd. Dit Paleis is herhaaldelijk van bestemming veranderd en verbouwd;
de galerijen om de binnenplaats, een gothieke kapel doen nog aan den eersten
bouw terugdenken.
Rechts en links dalen wij door aardige straatjes, langs oude geveltjes de rots af
en staan plotseling voor een breede steenen trap, die ons met langzame glooiïng
naar het voorplein (parvis) voert van de parochiekerk St. Agricol. Aan onze
rechterhand verheft zich een zware steenen kubus: het sousbassement van den
onvoltooiden toren met contreforten op de beide voorhoeken en een hooge kerkdeur
met flamboyante omlijsting. Twee glimlachende engeltjes verwelkomen de
kerkgangers en houden het wapen van den heilige, die den landbouw beschermde
- vandaar zijn naam. Een hooge vierkante toren aan het transept, een aardig
Italiaansch koepeltje komen boven de winkeltjes van de Rue St. Agricol uitkijken.
Van binnen is de kerk donker en de drie fijn gebogen beuken teekenen zich met
haast zwarte lijnen sprekend af. Schilderijen hangen overal tegen de wanden. Op
goed geloof kan men ze heel mooi vinden; er zijn er bij van Parrocel, zei de sacristain!
Het aardige koepeltje dat wij buiten waarnemen, welft zich boven een lief en licht
kapelletje, dienende als begraafplaats der familie Brantes, van Italiaansche afkomst,
in dienst der Pausen in Avignon gekomen; maar er is hier geen sprake van
treurigheid. Perù bouwde dit kleine meesterstuk, dat hij met twee beelden van zijn
hand, de H. Johannes de Dooper en de H. Elisabeth voorstellende, heeft verfraaid.
Coysevox maakte een goed beeld der H. Maagd en Bernus vier engelen, die muziek
maken.
De kerk St. Pierre staat op een klein plein; in de omringende buurt is het vrij woelig;
daar woonden vroeger de leden der oude corporaties; de namen der straten zijn
dezelfde gebleven en herinneren aan de beroepen, die er werden uitgeoefend; hier
is het smalle straatje ‘de l'Arc de l'Agneau’, dat ons in twee minuten uit de drukte
op dit rustige pleintje brengt. Kastanje-
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boomen zijn om de kerk geplant en geven lommer; men denkt telkens onder de
kloostergangen de kanunniken te zien drentelen, bezig hun brevier te bidden. In het
begin der XVIe eeuw bouwde men aan dit oude gothieke kerkje een zeer goede
flamboyante façade, door den schilder Philippe Garcin ontworpen. Op het trumeau
staat een ietwat te groot Maria-beeld, waarschijnlijk Italiaansch, dat een vroeger
beeld vervangt; de beide deuren zijn in Renaissance-stijl uitgevoerd en hinderen
niet naast de flamboyante ornamenten. Van binnen weet men eerst niet goed wat
men ziet; de heele kerk is bedekt met schilderijen van Parrocel en van Mignard in
gouden lijsten gevat. Een zeer merkwaardige preekstoel, geheel van witten steen
gebeeldhouwd, met kleine beeldjes, afkomstig, naar men zegt, van het graf van
Johannes XXII, in fijn gesneden nissen, met consoles en baldakijntjes. Maar....
ongeveer honderd jaar geleden heeft men aan de kerk, die met één beuk gebouwd
was, een tweeden gevoegd; om kosten te sparen, brak men aan den Noordkant
alle muren af en liet de contreforten blijven, die nu met de binnenpilasters, tot
ontzettende pijlers verzwaard, midden in de kerk kwamen te staan, hetgeen een
allergeksten indruk maakt. Gaan wij om ons te troosten naar buiten; daar vinden
wij aan den Zuidkant een zeer goed en eenvoudig gothiek portaal.
St. Didier staat op een grooter plein; deze kerk heeft geen pretentie; de Revolutie
heeft alle kunstschatten, die men er verzameld had, vernield of gestolen; men heeft
er thans altaren, beelden en schilderijen geplaatst, hier en daar uit kloosters of
kerken bijeen gehaald.
St. Symphorien is de vroegere kerk der Carmelieten. Het heele klooster is vernield
en afgebroken; één enkele poort in flamboyanten stijl bleef over, maar die poort
geeft thans toegang tot.... een kroeg van minne soort: treedt er niet binnen. De sterk
beschadigde kerk, wier gewelf was ingestort, heeft men heel eenvoudig van een
tongewelf voorzien, netjes wit gestucadoord, dat nergens naar lijkt; maar men vindt
er eenige goede schilderijen van Mignard en van Parrocel (wij wisten het van te
voren) en één bijzonder mooie Aanbidding der Wijzen van Guilhermini, een schilder
waarvan men niets afweet en waarvan geen ander werk bekend is: een soort
Melchissedech in de kunst.
De Place Pie, ter herinnering aan Paus Pius IV (1559-1565) is groot, veel te groot.
Hier stond nog in het einde der vorige eeuw een oud eerwaardig gebouw: de
‘Commanderie des Chevaliers de Rhodes’ met hooge gekanteelde muren, kleine
vensters, torentjes en één grooten toren, die alleen nog maar is overgebleven.
Pourquery de Boisserin is de man, die hier gedurende zijn bestuur als maire van
Avignon zeer veel kwaad heeft verricht; de Commanderie liet hij afbreken, zoo ook
het XIVe eeuwsche klooster der Dominicanen, twee stadspoorten en - had de Directie
des Beaux-Arts er geen stokje voor gestoken - dan was de geheele lijn der
vestingwerken er aan gegaan.
Een beetje verder komen wij aan de Sorgue, het riviertje dat door Avignon
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loopt en daarna in den Rhône uitmondt; het vulde vroeger de stadsgrachten en loopt
nog in bevallig gebogen lijn tusschen lichte platanen in de oude Rue des Teinturiers,
waar het groote houten raderen in beweging brengt. Dit heele hoekje trekt ons aan
en is zoo fantastisch. Nog een kronkel verder en wij staan voor de ‘Chapelle des
Pénitents Gris’. Vroeger bestonden in Avignon diverse Compagnieën van Penitenten,
van allerlei kleuren, in het geheel.... zeven; thans zijn er nog drie overgebleven;
haar oorsprong wortelt in de verre Middeleeuwen; zij zijn geen klooster-ordes; zij
vormen vereenigingen van vrije leden, wier doel is werken van barmhartigheid uit
te voeren en boete te doen; op gezette tijden houden zij hare bijeenkomsten en
processies. Deze kapel is in de XIIIe eeuw gebouwd, maar is herhaaldelijk veranderd
en vergroot. Een brugje voert er heen; het heldere water stroomt en bruischt en
klatert tegen de groote houten raderen; klimop groeit tegen de oude muurtjes; klein
geboomte om de kapel vangt de waterdrupjes op; het is er zoo koel en zoo frisch;
niet ver van ons verrijst de oude vervallen toren der ‘Cordeliers’ (Franciscanen);
sterk afgebrokkelde profileeringen teekenen een lankwerpig venster met spitsboog,
een zonnewijzer zonder cijfers en een klokje, maar geen spits. Alles te samen vormt
een lief stadsgezicht. De kapel is van binnen zeer donker; eerst komt men in een
gang; aan het einde flikkeren eenige lichten voor een Maria-beeld; rechts komen
wij in een bijna totaal donkere ovale ruimte; wij blijven staan uit vrees de knielende
vrouwtjes omver te loopen; door een rood lichtje geleid gaan wij telkens voort van
het eene kapelletje naar het andere; van de beroemde schilderijen van.... jawel....
bespeuren wij niet eens de lijsten; wij ontwaren ergens zware draperieën en banieren
tegen de muren die met de processies gebruikt worden; eindelijk zien wij eenige
groote Godslampen, die met haar rose kleur een groote gouden glorie verlichten,
waarin het H. Sacrament voortdurend is uitgesteld. Hier ziet men iets beter en in de
diepe religieuse stilte, hoort men het geritsel der rozenkransen en het knetteren der
waskaarsen.
De Benedictijnen van St. Martial hebben in het laatst der XIVe eeuw een groote
kerk doen bouwen, geheel in flamboyanten stijl; alleen de apsis bleef gespaard met
een lieven toren; daarnaast zijn nog eenige overblijfsels van het klooster met een
poort in klassieken stijl. Wat er van de kerk over is, heeft men aan de Avignonsche
Protestanten gegeven en van het stuk klooster heeft men het hoofdpostkantoor
gemaakt, het centrum van een indrukwekkend draden-complex. Als men de kerk
binnentreedt, wordt men aangenaam verrast door de golvende lijnen dezer
architectuur, door de traceeringen der vensters die gelijk breed geteekende
leliebloemen met een meesterhand zijn ontworpen. Waarom zulk een monument
voor drie-kwart afgebroken? en waarom al die duizende draden aan dat lieve slanke
torentje dat er weldra onder bezwijken zal? Ik stelde deze laatste vraag aan het
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vriendelijke oude mannetje, die mij, als koster der Protestantsche gemeente de kerk
toonde. Hij trok met een glimlach zijn kleine oogen dicht en zei toen, droog-komiek:
‘Nous avons protesté....’ Gelukkig land, waar zelfs de kosters jeux-de-mots maken.
Achter de beide gebouwen, op de plaats, waar het schip der kerk stond, heeft
men een zeer fraaien tuin aangelegd; men ziet er nog de bouwvallen der oude
kloostergangen, met wilden wingerd begroeid.
Een ander fragment uit hetzelfde tijdvak: de kerk der Celestijnen, dient thans tot
magazijn eener kazerne. Het is zeer moeielijk daar toegang te verkrijgen; in principe
moet men permissie hebben van den minister van oorlog, maar in de practijk komt
men er wel met de protectie van een hoofd-officier en daar ik juist bij een
gepensionneerd kolonel gelogeerd was, mocht ik tusschen de opgestapelde broeken
en jassen der soldaatjes den rijkdom dezer architectuur bewonderen. Zie de
verscheidenheid dezer kapiteelen, waar de geestige beeldhouwer tusschen de
wingerdranken zwevende vogels wist te tooveren, die de druiven oppikken, - dezer
consoles met musiceerende engeltjes, zoo hupsch en zoo lief, - dezer sluitsteenen,
een met een zeer waardig Christusbeeld in majesteit, omringd door een tiental
Cherubijnen; de andere met verschillende Heiligen te midden van blader-ornamenten.
Alles is hier eerste qualiteit. Maar het werd tijd het magazijn te verlaten; het is er
stikheet en benauwd tusschen al die gedragen kleeren. Buiten ziet men dadelijk de
zware kloostergangen, die aan een vroeger tijdperk herinneren, ofschoon zij
gelijktijdig zijn opgebouwd.
Wat heb ik er dikwijls aan afgedrenteld in Avignon, telkens stilstaande voor een
oud paleis, voor een poortje of een venster, getuigen van de vijf eeuwen van kunst,
die deze wonderbare stad heeft doorleefd. Ziehier de flamboyante takken die in
weelderige lijnen het huis versieren dat de eerste Baroncelli, uit Rome-gekomen
met Rienzi, heeft doen bouwen en waar thans nog een Baroncelli woont, die
uitgestrekte gronden bezit in de Camargue; het inwendige van dit huis bestaat uit
ruime, goed geproportionneerde vertrekken, goed gemeubeld; er zijn schilderijen
van..... - Daar staan wij voor een ander paleis: het Hôtel Crillon, geheel compleet
uit de XVIIe eeuw overgebleven met zijn deftige façade, waar een breede
monumentale deur en guirlandes en frontons boven de vensters van den kunstzin
der vroegere bewoners blijk geven.

Het musée Calvet
Wanneer wij de straten van Avignon hebben doorgeloopen en bij alle schoonheid,
waarvan wij genoten, een ontevredenheid niet kunnen binnenhouden over alles wat
men heeft stukgeslagen, bedorven en verwaarloosd, gaan wij een bezoek brengen
aan het Museum van Dr. Calvet. Deze beminnelijke man woonde van zijn vroegste
jeugd in Avignon en stierf er in 1810;
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hij was een vriend van oude steenen en oude boeken; hij studeerde zijn heele leven
en was op de hoogte van alle kunsten en wetenschappen. Hij collectionneerde
schilderijen, médailles, bronzen en boeken en legateerde alles aan zijn stad; hij
schonk daarbij nog een flink kapitaal, waarvoor men in 1835 het hôtel
Villeneuve-Martignac kocht: een spacieus paleis uit het begin der XVIIIe eeuw, waar
men zich onmiddellijk thuis gevoelt. Musea zijn de oude mannenhuizen van de
kunst; allerlei schilderijen en kunstvoorwerpen, die nergens meer op hun plaats zijn
en in de bedrijvigheid van het moderne leven tot niets meer dienen, brengt men uit
medelijden in de musea om daar ongestoord hun eindje te halen. De liefde,
waarmede Dr. Calvet zijn collecties samenstelde en legateerde geeft er een hoogere
wijding aan. Hij bejammerde het wandalisme van zijn tijd; gelukkig dat hij van de
XIXe eeuw en van Pourquery de Boisserin geen idee kon hebben; hij dacht al dat
de slechte dagen voor Avignon uit waren en wenschte te redden wat er nog te
redden was.
O welk een mooi gebouw, zoo waardig tusschen ‘cour et jardin’. Wat een heerlijk
milieu om er mooie dingen in te laten zien! Ik voel mij aangetrokken door de zalen
der Middeleeuwen, waar enkele steenen ons doen terugdenken aan het klooster
der Dominicanen of der Celestijnen, die gedurende vier eeuwen opgepropt waren
van kunstschatten. Wat ziet men er hier van? Gruis, gruis en nog eens gruis. Een
beeld maakte een uitzondering; de revolutiemannen hebben vergeten het te
vernielen, het is geheel gaaf. Het is de H. Maagd der Celestijnen; het trekt ons aan
door zijn groote bekoorlijkheid. Wie zou de meester zijn die het in de XVIe eeuw
heeft geschapen? juist de laatste dagen van de Christelijke kunst in de
Middeleeuwen? De compositie is betooverend. Wij zien hier niet de hieratische H.
Maagd van het Koninklijk Portaal van Chartres: het dogma; niet de
Notre-Dame-de-Paris der XIVe eeuw: de Moeder die haar kind toelacht; het is de
Maria, vol van gratie uit het Evangelie, maar na de vervulling der Goddelijke Belofte.
Hier is niets theatraals: de glimlach, de tevreden blik, de houding van het geheele
lichaam: alles is natuur en naïveteit; niets te veel, niets te weinig; dit beeld is
volmaakt. Al stond er in het Museum niets anders, Dr. Calvet kon tevreden wezen,
zulk een kunstwerk te hebben gered.
Wij gaan in den fraaien tuin van het museum een sigaar rooken. De hooge boomen
om ons heen geven ons bevrediging; ons oog rust uit en wij ademen de geurende
luchten, die de warmte uit de planten tot ons doet opstijgen, terwijl onze geest, vol
van de vele dingen, die wij zagen er de beteekenis van begrijpt onder het hooge
licht der historie.
Parijs 1931.
NOTA I: Het onderschrift der onderste afbeelding op prentpagina LV bij
het eerste deel van deze studie moet niet luiden: Pauselijke kapel van
Clemens VII, maar: Audiëntie-zaal.
NOTA II: Alle foto's bij dit artikel, met uitzondering van het plan van het
Pauselijk Paleis (pr. pag. LVI, eerste deel), zijn afkomstig van Les Archives
Photographiques d' Art et d' Histoire, Parijs.
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Zevende hoofdstuk
EN op dien prachtigen Maartmorgen kwam in een ijle verbazing Paolin de poort van
het politiebureau van Portoferraio uit.
Hij stond daar, alleen, midden in de kleine, leege straat. Vrij! Het duizelde hem.
Alles was trouwens even vreemd toegegaan.... Sinds hij wist, in Maart al ontslagen
te worden, had hij zich onveranderlijk voorgesteld, hoe hij de gevangenis van Porto
Longone den rug zou toekeeren en langs de kortste paadjes dien verdoemden
heuvel afhollen naar het haventje beneden; hij wist er het kroegje, waar hij zou gaan
schranzen; hij had het gezien, dien September-ochtend, toen zij uittogen om te gaan
werken op dat malle kerkhof van Capolivéri.
En integendeel was hij veertien dagen geleden naar het tuchthuis van Portoferraio
overgebracht, waar hij opnieuw in een cel was gezet, ‘om zich voor te bereiden op
zijn terugkomst in het leven’ zeiden ze; - alsof hij daartoe vier jaar lang niet de
gelegenheid had gehad! En zoo straks had een gendarme hem afgeleverd aan dit
politiebureau, waar hem zijn papieren waren uitgereikt.... Wat een geluk, had hij
telkens gedacht, dat het niet 26 Mei was! Alles met Rosa zou verkeerd zijn
uitgeloopen....
En hier stond hij nu, ergens in Portoferraio, en hij kon gaan, waar hij wilde!
Zonder den gendarme goedendag te zeggen, die verwonderd weer naar binnen
ging, stapte hij als een dolleman blindelings de straat uit en den weg op, die voor
hem lag.
Na een paar honderd passen kwam hij langs heel een wereld van ronde, ijzeren
torens, ijzeren bruggen en kranen, reservoirs vol groenig, stroomend water,
schoorsteenpijpen.... Hij begreep, dat dit de hoogovens moesten zijn; ze hadden
er hem over verteld, vroeger op de zaal; en vanuit den gevangeniswagen had hij
er vaag iets van gezien. Maar al drongen zij zich aan hem op nu, met hun rookende
reusachtigheid en hun helsch geweld, hij versnelde den pas, als vlood hij alles, wat
maar dreígde beslag op hem te leggen.
Hij liep, liep, in één bezetenheid van vrij te zijn, vrij! vrij! vrij! Zijn hevige stappen
weerklonken op de steenen. Toen de weg zich splitste, liep hij recht door, zonder
bewuste keuze of doel. Vrij was hij, vrij! vrij! vrij! En hij kon gaan, waar hij wou!
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Hoe lang liep hij zoo? Een half uur? een uur? Langzaam zwenkte de weg en klom
het bergland in, maar nauwelijks matigde hij zijn vaart. Hij keek noch naar de schoone
zeebocht, die links van hem hoe langer hoe luisterrijker zich onthulde, noch naar
het dorre heuvelterrein voor hem uit. Als een op hol geslagen hengst, die aemechtig
zijn laatste krachten spilt, zoo jakkerde hij voort.
En plotseling kon hij niet meer. Zijn kop tolde; zijn beenen wogen als lood. Hij
moest zich zetten aan den wegkant. Wat wàs er met hem?
Werktuigelijk bekeek hij zich, herkende de veldgrauwe soldatenjas, waarin hij vier
jaar geleden op den schele had geschoten, waarin hij was gevangen genomen.
Gek, nu herinnerde hij 't zich.... die hadden ze hem dezen morgen teruggegeven,
muf of ze uit een kelder kwam; de militaire poespas was er afgetornd. Hij had er
een weerzin tegen. Hij miste bijna de bruine en grijze narre-strepen, die hem al
dezen tijd gezelschap hielden. En deze blauwe broek was van het ‘patronaat’ hadden
ze gezegd.... Maar wat zijn hersens hem draaiden.... Versuft zat hij voor zich uit te
kijken. Een vreemd, leeg land lag voor hem, kale rotsen, rulle aarde, een schaarsche
struik. En een zoo wijde verlatenheid zonk in hem neer, dat hij zijn heele leven, zelfs
in de gevangenis en in de cel, zich zoo ongelukkig niet had gevoeld. Wat een wrak
was hij geworden! Dit laatste jaar had hem dan wèl geknauwd!
- Goed maar, dat Rosa hem zoo niet terugvond, dacht hij opnieuw. En dadelijk
erop: hàd hij ze maar gevonden, daar straks.... wàs ze maar hier.... en kòn ze hem
maar een bemoedigend woord geven! Als een kind zoo hulpeloos voelde hij zich in
zijn jammerlijken staat. Hij dacht ook nog: was zijn oude directeur er maar geweest,
toen hij de gevangenis uitging... Nu zag hij vóór zich het verveelde gezicht van den
boekhouder, die hem zijn spaargeld uittelde, en dat van den gepommadeerden
politie-commissaris, die zijn papieren overreikte en hem ‘verwelkomde in de wereld’
met een vlot toespraakje, dat hij in zijn ongeduld bijna niet verstaan had. Slechts
terloops waren de woorden ‘verantwoordelijkheid’ en ‘goed gedrag’ tot hem
doorgedrongen.
- Jawel, goed gedrag! hij lachte schamper. Hier zat hij nu, Paolin, een vent, die
niets meer waard was.... Hij wist, hoe hij een ruit kon indrukken, zonder dat de
scherven rinkelden; hij wist, hoe een slot was te forceeren met de steekvlam; hoe
hij geschreven schrift moest verbleeken en bloedvlekken wegmaken.... Nog honderd
andere mooie dingen had hij geleerd... en twee jaar politie-toezicht kreeg hij op den
koop toe! Maar of hij ooit weer de Paolin zou worden van vroeger?
Plotseling schoot hij overeind. Vooruit! Was hij bedonderd? Zou hij zich zoo laten
klein krijgen? Opgemarcheerd! En geen malligheid meer!
Toen hij nog een half uur geloopen had, bevond hij zich op een driesprong.
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Zoowel achter als vóór hem daalde de weg naar zee; de derde steeg verder de
heuvelen in.
Aan een oude vrouw vroeg hij, of die recht vooruit misschien naar Porto Longone
ging.
De vrouw schrok.
‘Nee,’ zei ze, ‘naar Marciana Marina.’ Met ingehouden stappen, om geen angst
te toonen, haastte zij zich verder.
Paolin grimlachte. Besluiteloos bleef hij staan. Hij had zich altijd in Porto Longone
gezien, wachtend op Rosa, en daar werk zoekend. Maar er was toch geen haast
bij! En altijd op die vervloekte gevangenis te kijken, en op dat zieke, rooie water! Hij
had honger; hij ging naar Portoferraio terug!
In het kon hem niet schelen welk eethuis viel hij eindelijk uitgeput aan een tafel
neer, en hij vergat pas zijn ellende voor zijn bord smeuige macaroni, het eerste, dat
hij in vrijheid naar binnen sloeg. Hij liet het niet bij één gerecht noch bij één krafje
wijn!
Als hij weer buiten kwam, zag hij, dat naastaan een barbierszaak was. Onbesuisd
deed hij de ringelende rietgordijnen uiteen. Klanten waren er niet op dat middaguur.
In den scheerstoel bij het raam liet hij zich neerploffen. Toen zag hij plotseling zijn
gezicht in den spiegel.... en met zulk een verwoede ontzetting sprong hij op, dat de
borstels en fleschjes rinkinkten aan het marmer. Als een gek liep hij den winkel weer
uit. De baas en de knecht snelden toe en keken hem na in de deur.
Met vloeken en grauwen beende Paolin den hoek van het plein om. 't Was of zijn
eigen spookverschijning hem had tegengegrijnsd in het spiegelglas.
Dien ganschen middag, als een verloren hond, zwierf hij Portoferraio door, de
haven langs en naar het fort Falcone. Alles was hem er vreemd. Het werd donker
en hij raakte verzeild in een matrozenknip. Aan geen drank meer gewend, kreeg hij
hem al spoedig om, en toen een der jonge meiden bij hem op de knie kwam zitten
en hem streelde door zijn haar, raakte hij nog meer de kluts kwijt. Zijn zinnen, vier
jaar lang onderdrukt, ontwaakten in dat lodderig uur met een waanzinnige weligheid.
Half dronken liet hij zich mee naar boven troonen, en bleef er dien nacht.
Drie etmalen duurde dat hachelijk uitrazen. Varenslui wouen hem laten monsteren
op een boot naar Tripoli; een andere ontslagen gevangene wou samen met hem
de Maremmen in, om werk te zoeken. Hij zei op alles: ja, ja. Hij dacht aan niets. Hij
was als een gehavend schip in den storm. Hij kaartte, hij dobbelde, hij braste, en 's
avonds, eenmaal dronken, werd het weer het eendere lied van hij wist zelf niet
hoeveel coupletten....
Tot, den morgen van den vierden dag, hij tot bezinning kwam. ‘Rosa!’ dacht hij
en het sneed als een smartelijke kreet door zijn ziel. ‘Rosa! mijn arme Rosa!’ Hij
walgde van zichzelf.
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Hij kocht zich een twee-ponds brood als fourage voor onderweg, en de oogen zwart
van straffen wil, begon hij den urenlangen tocht van Portoferraio naar Porto Longone.
Hij was nog geen kwartier op weg, of hij bedacht zich. - Wat ging hij eigenlijk in
Porto Longone doen? In Portoferraio was heel het vertier van het eiland. In
Portoferraio kwam tweemaal daags de boot uit Piombino aan, en er kwamen er nog
andere, uit Livorno en Civita Vecchia. Er waren de hoogovens met hun op- en
afladen, de zoutziederijen... Als er èrgens werk voor hem was, dan hier, en nièt in
het stille Porto Longone. - 't Was, dat Rosa er aan zou komen.... Zòu zij er
aankomen? Pas uit de gesprekken der vorige dagen, was het hem duidelijk
geworden, dat de stoomfluiten, die hij in de gevangenis hoorde, vaak van
vrachtschepen moesten geweest zijn. Slechts één passagiersboot, tegen den avond,
voer op Porto Longone....
Eensklaps viel er een stilte in hem open. Wáárom had hij toch, toen hem voor
enkele weken de vraag gesteld was, waarheen hij overgebracht wilde worden, Elba
als zijn woonplaats gekozen? Nú, nu hij eerder loskwam? Hij had immers dadelijk
naar Massa kunnen gaan, Rosa uitvinden?
Een golf begeerig bloed gutste hem heel zijn lichaam door. Ezel die hij geweest
was! Ezel!
- Maar wàs zij in Marina di Massa? Was ze er al weergekeerd? En zou hij, in zijn
streek teruggekomen, niet dadelijk tegen Elvira zijn opgebotst?
- Elvira kon stikken, antwoordde hij zich bondig. Maar hij had zich nu eenmaal
altijd Rosa op Elba gedacht. Zóó was het afgesproken, en zoo zou het zijn.
Veranderen kon hij tòch niet meer.
Vol redeloozen moed opeens, maakte hij rechtsomkeert.
In Portoferraio zocht hij zich een fatsoenlijk onderdak; den volgenden dag toog
hij op werk uit. Het duurde niet lang, of aan de haven werd Paolin een bekende
figuur. Bij het vertrek van de eerste boot, om zeven uur 's morgens, was hij present;
bij de aankomst van de laatste, om zes uur 's avonds, was hij het nog. En bij elke
boot, die binnenviel of afvoer, vond hij te verdienen. Er waren algauw menschen,
die naar hem uitkeken. En in minder dan geen tijd had het bootsvolk ontdekt, dat
niemand met zoo groot gemak een onhandelbare kist of een loodzware baal aan
of van boord sleepte, als Paolin. Ook bij het vervoer van gietijzer uit de hoogovens
werd hij herhaaldelijk aangehaakt.
Van 't ochtendkrieken tot zoolang het licht was, verkeerde hij in de zilte zeelucht,
en bij ieder dagdeel won hij aan kracht. De zon begon zijn kop weer te bronzen. Hij
at zijn homp brood met een rauwe ui of een rauwe kervelbol of een snee worst; en
's avonds zat hij voor zijn bord macaroni met vleeschsaus, in hetzelfde herbergje,
waar hij een slaapplaats had onder de pannen.
Hij werkte; hij spaarde. Zoo wachtte hij op Rosa.
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Soms, wanneer hij een valiesje, dat als een veer was in zijn machtige knuist, de
paar straten van het stadje omhoog, achter een reiziger aan droeg, schoot hij
plotseling in een grimmen lach. Hij had moeite het lor niet als een balletje de lucht
in te slingeren en met twee vingers weer op te vangen. Maar als een brave lobbes
drensde hij achter den eigenaar aan. Zoo meteen zou hij zich vijftig centiemen in
de hand voelen stoppen, sacramento! Maar voor wie Rosa wachtte.... Wóóg zijn
vrachtje, zoodat zijn spieren zich te spannen hadden, dan was hij beter in zijn
humeur.
Soms ook bleef hij een dag, twee dagen, zoek. Dan was hij mee uitgevaren op
de sardinenvisscherij. Die kans liet hij zich nooit ontglippen. Het waren de dagen,
dat hij het best verdiende en weer geluk in 't leven vond. Wat een vertier! De
zwalpende golven, de dansende logger, het hijschen en het vieren der zeilen, al
naar het fijne spel van den wind en de eischen van de vischvangst, en dan het
optrekken der puilende netten, het wrochten tusschen den zilveren buit! Zag hij zoo
uit de volle zee een stoomboot naderen, dan dacht hij: hoe gauw al, op een van die
booten, zou Rosa komen! Zij waren reeds op 't eind van Maart! 26 Mei, dat was de
datum, die hem als zijn geluksster wonk! Daarvoor dééd hij alles, daarvoor liet hij
alles. Deze man, wiens aard de ontembare ongebreideldheid was, hij lei zich de
moeilijkste ontberingen op, hij dronk noch rookte noch gaf aan zijn zinnen toe; en
hij knapte baantjes op, waartoe hij zich nooit in der eeuwigheid in staat zou hebben
geacht.
Maar er waren ook ongeluksdagen, waarop een plotselinge nuchterheid zijn
denken verkilde. Malligheid! smaalde hij, een vodje papier, dat hij niet eens meer
bezat.... Groeten van Rosa.... Wàt, Rosa? Wie was Rosa? Wat wist hij van haar!
Hij had zelfs haar stèm nooit goed gehoord! Waar zat ze? Lééfde ze zelfs nog maar?
Gèk was hij, gek! om zich met dergelijke hersenschimmen in te laten....
Op zulke dagen kwam hij niet aan de haven. Hij bleef hangen in zijn kroegje,
schreeuwde om wijn, speelde kaart met kerels, die hem zijn soldi afwonnen, en
waar hij 's avonds bleef, God mocht het hem vergeven.
En dan verdween hij voor een paar etmalen, zwierf rond in de woestenijen van
het eiland, langs den onherbergzamen Volterraio of op de barre hellingen van den
Monte Capanna. Soms kwam hij er jagers tegen, die op de snippen- of de
kwartelvangst waren. Er werd veel gejaagd op Elba door lieden van het vasteland.
Bij troepjes zag Paolin ze van de booten komen, 't geweer aan den draagriem, de
weitasch op zij. En waren ze daar in zijn eenzame streken doende, dan ging zijn
hart open. Hij kon zich niet weerhouden om zijn diensten aan te bieden. Ze lieten
hem wel wild dragen; sommigen dachten, dat hij er inheemsch was, vroegen hem
allerlei inlichtingen, lieten hem dan weer gaan; anderen leken bang voor hem. Hij
hoonde ze bij zichzelf om hun gemankeerde schoten. Zijn vingers jeukten:
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ze moesten hèm eens een geweer in handen geven....! Het water kwam hem in den
mond. Als hij zijn stroopersbestaan weer eens opvatte....! Halt! Nee. Hij wou geen
last krijgen met de gendarmen en alles weer verknollen. Vooruit, naar de haven!
Valiesjes dragen.... Hij wachtte op Rosa. Hij wòu gelooven, dat ze kwam. En hij
geloofde weer. Dat geloof was zijn redding. 's Zondags, in de mis, bad hij aan alle
Heiligen, die hij maar bij elkaar kon scharrelen, om Rosa's wonderbaarlijke komst!
Eind April had hij een buitenkans van geweld. Op de reede was een jacht komen
liggen, dat averij had gekregen, en bij het gewoonlijk gebrek aan werkvolk op het
eiland, werd ook Paolin aangemonsterd om te helpen repareeren. Op een plankje
aan twee touwen, als op een schommel, hing hij terzijde het vaartuig, zijn beenen
lekker in de lauwe zee, en boorde de gaten in het ijzer, waar de nieuwe platen
moesten worden aangebracht. Hij deed het met zulk een branie, dat de eigenaar
hem opmerkte. Dat was een royale Amerikaan, en die stopte hem een krankzinnig
extra in de hand, toen het werk was afgeloopen.
In het begin van Mei ging hij op vier ansjovis-vangsten mee, zoo overvloedig alle
vier, of Onze-Lieve-Heer zelf aan boord was. Een kleine vijfhonderd Lire had hij al
overgespaard. Hij stapte door Portoferraio als een groot man.
Op een avond, thuiskomend in zijn kroegje, kreeg hij bijkans ruzie. Hij vond daar
een voormalig cipier uit Porto Longone, en die was middenin een verhaal over den
voorgaanden gevangenisdirecteur: ‘'t wàs nu eenmaal zoo.... iedereen wist het....
hij dronk. Een buitenstaander kan onmogelijk begrijpen....’
‘Je liegt,’ schreeuwde Paolin, ‘hij dronk nièt....! En àls hij gedronken had, dan zou
't alleen geweest zijn.... jullie mishandelden de gevangenen!’
‘En dat lieg jij nu eens, of het gedrukt staat,’ snauwde de snorrebaard terug. ‘Wie
zal 't beter weten, een wachter, die dertig jaar dienst achter den rug heeft, of een,
die twee jaar in de nor heeft gezeten?’
Paolin was op het punt, hem te lijf te gaan. Maar dan bleek het plotseling, uit wat
de omzittenden zeien, dat de wachter juist dien directeur blakend goed gezind was.
Op slag bedaarde Paolin en luisterde begeerig toe.
‘Hij dronk om heel wat anders,’ zei de veteraan. ‘Zijn vrouw was van hem
weggeloopen.... Een mooie, jonge vrouw.... 'k Zie ze nog aankomen... drie dagen
maar was hij weggebleven met het huwelijk.... dat zal nu zooiets van acht jaar
geleden zijn.... drie jaar zijn ze getrouwd geweest. Ze kwam uit Orbetello, en 'r
moeder was een Fransche. De commandant en de boekhouder en de oudste
wachters, we stonden allemaal op het plein, zoo bij wijze van eere-ontvangst, weet
je... Een paar, dat er wezen mocht... hij was toen nog een kranige kerel.... heel wat
anders dan later.... en zij, zoo slank! bijna zoo groot als hij.... en toch nog net een
kind in 'r manier van doen. Ze schrok, geloof ik, van ons allemaal, zooals we daar
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stonden, en ze wist niet, hoe gauw ze hem mee naar binnen zou trekken. Hij was
dol op haar. Hij had 'r een piano gekocht en een grammofoon en zoo'n mirakel van
een schoothondje. Maar zij had geen tier daarboven. Ze was er bang. Aan den
commandant heeft ze eens gevraagd, of hij de wachters wel goed iederen nacht
de cellen op slot liet draaien. Ze ging nooit alleen uit. Als hij uitging, ging ze mee.
Maar hij ging niet vaak uit.... altijd bezig met z'n gevangenen.... de bibliotheek, en
de werkverschaffing, en al de onderhouden, die ze hem vroegen, en iederen dag
de inspectie van het eten, in de keuken! Een kommetje met een zilveren lepel en
een servet, keurig op een blaadje, in zijn werkkamer....? Kun je begrijpen! Uit de
groote pot zelf ging hij proeven. Eens had hij haar meegenomen om de werkzalen
te zien; bij de sandalenmakers was er een vent, - hij had een roofmoord gedaan op
de express-trein naar Bucharest.... net een karikatuur van Napoleon - die kwam
plotseling naar haar toe en zei in 't Fransch iets tegen haar, iets als: wees welkom,
mevrouw, in dit oord der zuchten.... hij meende het niet kwaad, en hij is er ook niet
voor gestraft. Maar zij was zoo geschrokken, dat zij niet verder wou.’
‘Natuurlijk,’ bromde de waard.... ‘ook nog al een pretje voor een knappe, jonge
vrouw, daar tusschen al die ellende te leven!’
‘Maar met een man, als zij had....’ viel Paolin heftig uit.
‘Nou, en toen is er eindelijk een kind geboren,’ ging de veteraan door; ‘maar dat
is gestorven, en zij is heel lang ziek gebleven. Ze had het vaste idee, dat het kind
zou zijn blijven leven, als het niet in een gevangenis was geboren. Ten leste heeft
hij haar een tijd naar Orbetello gestuurd, om weer op dreef te komen. H i j is toen
al begonnen met die manie van zijn vogels...
En toen ze terugkwam, was alles opeens anders. Mooie kleeren, en zingen den
heelen dag, en driemaal in de week naar Portoferraio. We wisten het allemaal al
lang, voor 'r man zelf het wist.... telkens waren er, die haar gezien hadden met een
luitenant van de gendarmen. En op een dag - ze hadden dien kerel overgeplaatst
- was ze verdwenen. Hij heeft ze niet eens laten nazitten. Maar dien avond was het
de eerste maal, dat we hem aangeschoten zagen. Hij is het nooit te boven gekomen.
Hij zag er op 't laatst uit, of hij wel naar de zestig liep, waar of niet? en hij was
vijfenveertig, op zijn hoogst. Maar voor de gevangenen is hij altijd dezelfde gebleven.
Zijn òngeluk was het, dat hij wegdronk.’
‘En ook het ongeluk van al zijn gevangenen,’ hield Paolin vol; ‘want hij had een
hart van goud!’
En hij begreep opeens alles wat hem een raadsel was geweest in de dringende
vragen van den kolos, over Elvira, en over Rosa.
En al naar de maand Mei vorderde, werd Paolin onrustiger. Den eenen dag was hij
in alle hemelen en geloofde in de miraculeuze komst, den
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anderen dag zat hij aan den grond en schold zichzelf een dwaas. Maar hij wachtte.
Op een keer kocht hij zich een bruin manchester jachtbuis en een rooie das. Zijn
veldgrauwe plunje was onverslijtbaar, maar hij kon er zich niet meer in zien. Op het
zondagsche marktje voor de kerk sloeg hij sokken in en mooie, bruine schoenen.
Den 24sten Mei liet hij zijn haren knippen. Of zijn leven ervan afhing, zoo zag hij
toe bij de ongewone operatie: ‘Ho! .... zoo! Niet te veel! Nee, nog wat aan de slapen!
Van m'n knevel afblijven.... Knip liever die plukken uit mijn ooren....’
Den 25sten, 's middags, liet hij zich scheren. En met een frisschen kop, frisch in
zijn nieuwe spullen, nam hij den autobus naar Porto Longone. Hij dacht wel niet,
dat Rosa den vorigen dag al aankomen zou. Maar je kon nooit weten! Er was op
Porto Longone alleen die avondboot van half vijf. Uit voorzorg had ze misschien....
Want dat was sinds weken het moeilijke vraagstuk in Paolin's hoofd: de boot van
Livorno kwam niet in aanmerking; die voer alleen maar Dinsdags. Maar er waren
dagelijks drie booten vanuit Piombino. Zou Rosa die naar Porto Longone nemen,
ofwel een der twee naar Portoferraio....? Hij moest zorgen, er geen een te missen!
Hij zat in den autobus. Hij voelde zich zoo nieuw en feestelijk, als iemand op den
vooravond van den grootsten dag in zijn leven zich maar voelen kan. - En als het
nu al de groote dag zèlf eens was!! Een dolle blijdschap steigerde in hem op, toomde
zich aanstonds in voor een afgrond: - of als het morgen eens de dag werd van de
groote teleurstelling....? Zijn verstand hield hem die mogelijkheid voor, maar zijn
blind-blije hart geloofde het niet. Zij zòu komen; zij kwàm! zèker kwam zij!
Hij bekeek zijn nieuwe hoed van slap, zwart vilt; hij wist maar al te goed, hoe
kranig hem die stond, op één oor gezet! En hij bekeek het mooie, bruine manchester
van zijn jachtbuis.... 't Leek hem, of hij nog een jongen was, die vroolijk zijn meisje
gaat afhalen.
Door het open raampje spoelde wapperend het meiwindje binnen. 't Was een al
warme dag geweest. Geurig en zoel was de schoone wereld.
Toen ze den zijweg naar Capolivéri voorbij gezwenkt waren, ontwaarde hij
plotseling, in de laagte, de baai van Porto Longone, het aardige haventje, en
daarboven, op hun platten heuvel, de twee grauwe tuchthuisblokken.... De innerlijke
zon overscheen hun somberheid. Hij dacht aan zijn vlinder: ‘26 Mei, aan de
gevangenispoort....’ De poort van het paradijs, inplaats van de poort der hel!
En terwijl de omnibus de laatste wendingen van den weg omlaag zoefde, zag hij
over de zee de kleine, grijze boot al nader stoomen.... Paolin voelde zijn hart kloppen.
Zòu zij er op zijn? Natuurlijk niet! Liet hij toch vooral denken van niet! 't Was maar
voor de zekerheid, dat hij ging....
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Even later stond hij aan den steiger te wachten. De gevangenis daarboven en de
schorre stoomfluit, langdurig bulkend over het water, - dat welbekende gebrul, dat
elken avond als een schreeuw van begeerte de muren van zijn cel doordrong - zij
deden hem plotseling zoo sterk als nooit te voren zijn vrijheid gevoelen! Het was,
of hij nú eerst in dit heugelijke oogenblik, tot het volle, klinkklare besef ervan steeg!
De boot naderde. - Rosa zou er niet op zijn.... Toch tuurde hij zoo scherp hij kon
naar de reizigers aan de verschansing.... De boot lei aan. De loopplanken werden
uitgegooid. De menschen, kleine, avondlijke kudde, kwamen over.... Paolin herkende
er geen. Nog toefde hij; het bootsvolk kwam al aan den wal; er was niemand.
Maar Paolin zei zich, ook niemand verwacht te hebben. 't Was pas de
vijf-en-twintigste! En nauwlijks minder vroolijk dan hij gekomen was, nam hij den
autobus terug! Hij was te zeer in een feeststemming, om aan dien langen loop zelfs
maar te dènken. Morgen was de groote dag! En de ziel vol van een knaging, die
verlangen was, en van een wonderlijken weemoed van vreugde en heimelijke
teleurstelling al dooreen, zat hij opnieuw aan zijn raampje en zag en rook den zoeten
Mei-avond, die droomde over het verzaligd eiland.
Terug in Portoferraio, ging hij, om geen enkele kans over te slaan, ook nog naar
de boot van zevenen. Maar nu verwachtte hij Rosa in 't geheel niet. Het zou geen
zin hebben gehad, dat zij een dag te voren in Portoferraio aankwam. Getroost trok
hij naar bed. - Morgenavond! dacht hij, morgenavond heb ik haar aan mijn hart!
Elk oogenblik was hij wakker dien nacht; en den volgenden ochtend, hoewel de
eerste boot uit Piombino pas om tien uur aankwam, was hij al heel in de vroegte
op. Nu zaten hem de zenuwen toch danig dwars. Hij kon geen brok brood door zijn
keel krijgen, en hij had niet meer dezelfde vreugde aan zijn feestelijk-nieuwe kleeren.
Toch liet hij zich, zoodra de barbier maar open was, andermaal zijn kaken schrappen.
En een half uur voor den tijd was hij al bij de aanlegplaats. Met déze boot zou Rosa
zoo goed als zeker komen.... Als ze tenminste vanmiddag niet de boot naar Porto
Longone nam....
Ondanks de zekerheid, die hij zich opdrong, had hij een voorgevoel, dat Rosa
niet was op deze boot, sinds een uur al onderweg....
Opeens had hij een nieuwe gedachte - hoe was het mogelijk, dat die hem nooit
eerder was ingevallen? -: Rosa had natuurlijk gehoord van de amnestie; misschien
had zij er zelve ook baat bij gehad. Dat de ‘gevangenispoort’ van den vlinder niet
opging, had zij dus allang begrepen. Ze zòu komen, omdat 26 Mei 1922 de eenige
houvast was, maar ze zou zich hem voorstellen, wachtende aan de boot. Nee, nee,
op déze boot, de beste van den dag, zou ze zijn! - En hij geloofde het niet.
- Misschien had ze, juist door die vermaledijde amnestie, toen ze hem
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al maar niet naar Massa terugkeeren zag, den moed opgegeven. Zou zij die verre
reis doen, heelemaal naar Elba, om hem te vinden op een dag, die geen
dag-van-vrijkomen meer wàs?
En de boot naderde, en de boot lei aan, en Paolin, eraan wanhopend haar te
zullen zien, keek zijn oogen uit.... De reizigers trokken voorbij; de aanlegplaats
raakte leeg. Zij was er niet.
Zonnig lag de haven van Portoferraio in den heerlijken Mei-morgen. En Rosa was
niet gekomen. Paolin, in zijn mooie, nieuwe spullen, stond daar en liep een eind het
plein op; alles leek hem zinneloos en zonder doel.... In een café zat hij aan een
tafeltje en dronk een groot glas witten wijn. Uren lagen er voor hem uit, die niet door
te komen leken. Al zijn hoop was weggeëbd.
Maar nog geen kwartier later kwam een nieuwe vloed opzetten.... Met de boot
van halfvijf, dàn zou ze er zijn! Natuurlijk nam ze die naar Porto Longone. Dat was
het dichtste bij de afspraak: de aanlegplaats van Porto Longone, - als het dan niet
de gevangenispoort was!
Met een geïllustreerd stuiversblad en cigaretten - hij die zelden meer rookte kwam hij den morgen door en de eerste uren van den middag. Zij leken een
eeuwigheid. In zijn herberg informeerde hij opnieuw, of de bestelde kip voor 's
avonds er wel was, - die kip, waar zij zoomin iets van begrepen als van zijn mooie
kleeren. Dan nam hij, als den vorigen dag, den autobus. Maar zoo zorgeloos-vroolijk
als hij gisteren voor zijn raampje zat, zoo brandend van opwinding zat hij er nu.
Weer zag hij, voorbij Capolivéri, de boot in zee; weer hoorde hij het schorre gebrul
van de stoomfluit.
Het uur was daar, het groote uur van 26 Mei 1922, waarop hij jarenlang gestaard
had. Nu wàs het er. Nu kwam Rosa! Zoo meteen, kwam Rosa de boot af.... En hij
geloofde het niet meer.
Hatend keek hij naar het mooie, bruine manchester van zijn mouwen, naar zijn
kraaknieuwe schoenen. Het was alles dwaasheid. En hij haatte zichzelf om zijn
ongeloof.
En toen hij opnieuw aan den steiger stond en de gevangenisblokken zag, waarin
hij zoovele gelukkige uren had beleefd, denkende aan dit groote oogenblik - de boot
was nog honderd meter weg! - drongen de tranen hem in de oogen. Kòn het waar
zijn, dat zij er nièt op zou wezen? Heel zijn jarenlange droom een hersenschim?
En als zij er tòch nog eens was? De hoop vloog in hem omhoog, als een wimpel,
die de mast wordt ingeheschen.... Gespannen keek hij uit, begon de menschen aan
dek te onderkennen.... meende.... ja.... nee.... wàs dat Rosa? Of was ze het niet?
.... Zijn kijken werd gansch opgezogen door die lange vrouwe-figuur, een doek om
het hoofd, bleek, jong.... Hij voelde zich sterven van verlangen. Dichter en dichterbij
groef zich de boot
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door het woelende water.... Wàs zij het? - Nee, zij was het niet.... Hij zag het nu
duidelijk, zij was het niet.... Haastig doorzochten zijn oogen de groep der andere
passagiers. Rosa scheen er niet bij. Hij zag geen andere van haar statuur....
En de boot meerde, en Paolin gevoelde, dat het om zijn leven ging, beslissender
dan toen het, bij zijn processen, jaren gevangenisstraf gold! - en de loopplanken
werden uitgegooid, en de passagiers verdrongen zich, en Paolin's angstige oogen
vráten hun verschijning.... maar Rosa was er niet.
Rosa was er niet. Verslagen bleef hij staan. Hij kon het niet aannemen. Het was
te krankzinnig. Rosa! kreunde hij binnensmonds, Rosa! Rosa! Hij vond geen andere
woorden voor zijn wanhoop, die nog weigerde te wanhopen, dan alleen haar
stralenden naam.
Plotseling merkte hij, dat er een paar kerels hingen te lachen onder elkaar: twee
dagen achtereen, in zijn paradepak, een man aan de boot, blijkbaar om iemand af
te halen.... die niet komt! Hij zag den spot nog in hun oogen, terwijl hun monden al
zwegen op zijn vervaarlijken blik.
Met een ruk keerde hij zich af. Hij zag de gevangenis.... Zàt hij er nog maar! Dan
had hij nog die hoop in zijn hart, die zegevierende zekerheid, dat 26 Mei 1922 de
dag der dagen zou zijn! Voor dien 26sten Mei was hij teruggekomen, toen hij vluchtte,
had hij de bitterste anderhalf jaar van zijn gevangenschap doorstaan.... En nu wàs
het 26 Mei, nu liep 26 Mei ten einde, en alles was tevergeefs geweest, een waan!
Het was of hij wegzonk in een kolk, een vreeselijke droom, die de werkelijkheid
was! Een kramp van pijn trok zijn hersens samen. Hij had zich zijn nieuwe kleeren
van het lijf kunnen scheuren. Zijn gedachten leken een stormzee, waaruit als
vergaande schepen vleugen van hoop of redeneering voor even opdoken en
aanstonds weer verzonken.... misschien was Rosa ziek! .... misschien had ze zijn
tweeden vlinder nooit gekregen, wachtte ze, daarginds, in den blinde.... misschien....
Doch aan gene van hen geloofde hij langer dan één bange seconde.
Werktuigelijk stapte hij in den autobus, die terugging. Versuft zat hij in elkaar....
....En als zij om zeven uur nog eens in Portoferraio aankwam met de avondboot?
Malligheid! Hij liet zich niet opnieuw door een ijdele hoop bedotten. Noch met de
morgenboot, noch met die op Porto Longone was zij gekomen.... Het was uit. Zij
kwam niet meer.
Het eene oogenblik dacht hij aan Rosa's oogen, gloeiend in de zijne, de gansche
mis door, dien morgen in de tuchthuiskerk van Massa, en hij kon zich niet verklaren,
dat zij er niet wàs, kwelde zich opnieuw met de eene veronderstelling na de andere;
het volgend oogenblik smaalde hij zichzelf een onnoozele pias, die op drie woorden
heel zijn toekomst had gebouwd. -
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Maar hoe geslingerd zijn gedachten ook werden in zijn radeloosheid, geen oogenblik
liet hij zich meeslepen tot een verwijt aan Rosa.
26 Mei 1922! - telkens als hij terugkeerde tot de werkelijkheid, dat die dag er nu
was, bijna voorbij was, meende hij buiten zinnen te geraken. En dwars daar
doorheen, telkens ook, moest hij denken aan de kip, die hij besteld had, omdat hij
den moed niet had gehad een kamer te bestellen! Een kip, die hem smaken zou!
In Portoferraio terug, liep hij zoo van den bus naar het café, waar hij dien morgen
gezeten had, viel neer bij een der tafeltjes buiten, riep om wijn. Hij zat er nog niet,
of ver over de avondlijke baai werd het gedruisch hoorbaar van de laatste boot uit
Piombino.
En hij verachtte zichzelf, want hij voelde de verzoeking, toch nog weer te gaan
kijken aan den steiger. Hij verdraaide het. Het was nu meer dan mooi geweest!
In den helderen avondschijn, over het goudachtig blauwe water, naderde de
smalle, witte vogel, grillig weerspiegeld in de wiegelende golven. De zon, laag aan
den hemel al, ontstak een rooden brand in de raampjes der kajuit. Het was, alsof
die boot hem tartte met haar feestelijk gelonk!
Paolin bewoog niet van zijn plaats. Toen hij bemerkte, dat hij scherper poogde
toe te zien, ging hij met zijn rug naar de kade zitten.
De stoomfluit brulde zijn dreunende stooten, het gestroedel van de schroef kwam
nader en nader bij, bloedde uit in een verward lawaai van roepende stemmen,
touwen, die geworpen werden, loopplanken, die men aan wal sjorde.
Zijns ondanks draaide Paolin bij, om het volk, dat van boord kwam, langs te zien
gaan. School er nog een laatste hoop in zijn hart, een laatste stuiptrekking van wat
zoo sterk en vreugdevol was geweest? Norsch ontkende hij het zich, en toch was
het er. Maar al gauw zag hij, dat er niets te hopen viel.
Boerenmenschen. Twee dames. Een officier. Bootsvolk. Een stuk of vijf soldaten.
Een priester met een blijkbaar zwaar koffertje; hij mocht het zelf zeulen.... Nog een
paar boerenmenschen. En de kapitein met den hofmeester.
Plotseling sprong Paolin overeind. Wie wàs dat? Die jonge vrouw, met die twee
pakken, een in de hand, een onder den arm, langzaam gaande, uitkijkend of zij
iemand zocht....? In de avondklaarte, donker tegen het lichte verschiet, bewoog zich
haar gestalte, het rosblonde hoofd.... Even zag hij duidelijk haar profiel. Het duizelde
hem. Wat gebeurde er met hem? Dan keerde zich haar zoekend gezicht naar zijn
kant.... Rosa! Zij was het! mijn God! zij was het....!
In een oogwenk stond hij bij haar. Zij ontstelde. Zij lachte. Zij staarde hem aan....
‘Paolin!’
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‘Rosa! Rosa! Ik word gek, dat je er bènt!’
‘Natuurlijk ben ik er; maar waarom was je niet aan de boot? Dat gaf me een schrik!
Ik begreep er niets van....’
Hij nam haar twee pakken over; hij was zoo in de war, dat hij haar noch aanraakte,
noch erom dacht, dat hij haar zou kunnen kussen. Hij kéék maar; zijn oogen
bedronken zich aan haar beschroomde gezicht.
‘Dat je er bent! Dat je er werkelijk bent!’ stamelde hij opnieuw. ‘Ik dacht niet, dat
je meer komen zou. Waarom heb je deze boot genomen?’
‘'k Ben vroeg genoeg vertrokken.... van morgen om vijf uur.... uit Viareggio....’ zei
haar gulle stem; ‘daar woon ik, weet je, bij mijn anderen broer.... Maar wat een reis!
Tweemaal moest ik overstappen; en in Piombino moest ik loopen naar de haven,
toen vroeg ik naar de boot voor Elba, en toen zeien ze allemaal: nee, niet die naar
ik-weet-niet-meer-hoe, maar deze....’
Paolin begon zenuwachtig te lachen; hij kon zich niet houden.
‘Wat heb je te lachen?’ beklaagde zij zich met een aardigen trek om den mond.
‘Waarom ik lach? Omdat ik je stèm nooit goed gehoord had! En omdat het net
is.... Rosa, ik word gek, ik word gèk!’
En Rosa lachte op haar beurt. Het volle geluk brak door in haar oogen, in haar
weligen tanden-lach.
En Paolin, de beide pakken ongemakkelijk onder één arm, pakte met twee handen
haar vast en keek haar van vlakbij in de oogen.
‘Hoe is het mogelijk....’ mompelde hij. ‘Mag ik, Rosa, màg ik?’ En hij kuste haar
op den mond met een zoo grooten hartstocht, dat die bijna plechtig werd.
‘Paolin,’ zei Rosa zacht. Het klonk als een vroom slot-accoord, dat een
wonderbaarlijke oplossing brengt.
‘Wil je niet eerst wat drinken?’
Toen ze van nee knikte, troonde hij haar haastig mee.
In één minuut waren ze bij zijn herberg. Hij droeg haar pakken als een vracht van
louter heerlijkheid.
‘Wat een geluk,’ zei hij maar, ‘wat een geluk!’
Hij bracht haar in het eetvertrek naast de gelagkamer, waar gewoonlijk niemand
kwam. Dan haastte hij zich naar het achterhuis, en als een reeks van
vreugde-signalen klonk het door de volle keuken:
‘Twéé portie's pasta....! En de heele kip! En een liter wijn! en de
tweepersoonskamer! Mijn vrouw is gekomen!’
Een koor van verbaasde stemmen ging op. De waard kwam de gang inloopen:
‘Gefeliciteerd! .... Is dat de menschen er tusschen nemen!’ Maar Paolin was al
verdwenen.
Nog geen twintig tellen was hij weg geweest, en opnieuw sloeg een vloed
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van vreugde door hem heen, toen hij het eetzaaltje weer binnen kwam. Daar zàt
ze! daar zat ze werkelijk, achter de tafel in den hoek, haar blanke, blond-omvlokte
kop verlangend naar de deur.
Een uitzinnige blijdschap overweldigde hem, een juichende trots, dat die
pracht-meid voor hèm gekomen was; en tegelijk ervoer hij een nederige
verwondering, omdat hij opeens niet begreep, waaraan hij, Paolin, dit ongeloofelijke
verdiend had.
Aan het korte einde van de tafel schoof hij naast haar, greep haar hand, dronk
de zielvolheid van dat open gelaat, de zachte vurigheid van haar blauwe en toch
donkere oogen.
‘Rosa....’ prevelde hij alleen, als kon hij 't nog niet gelooven. Lang keken zij elkaar
aan, glimlachten. Er was zooveel, zooveel te zeggen, zooveel te vragen, dat zij geen
woorden vonden. Want zij zouden nog vreemden zijn geweest voor elkaar, had niet
het groote wonder hen opgenomen en verbonden in één diepen gloed.
En Rosa knipperde met de wimpers, als keek zij in tegen te sterk een licht. Paolin
herinnerde zich, hoe zij dat juist zoo gedaan had, toen zij zat opzij van het altaar,
in de gevangeniskerk van Massa.
‘Ben je al dien tijd daarginds gebleven?’ vroeg hij plotseling.
‘Nee, ze hebben mij naar Florence gestuurd, naar Santa Verdiana. Sinds
December ben ik vrij.’
‘Ik sinds Maart.’
‘Met de amnestie kreeg ik er zes maanden af. Daar was ik al over heen. En zoo
werd ik dadelijk vrijgelaten.’
‘Ik kreeg er tien maanden af.’
‘Tien maanden?’ Zij keek verbaasd.
En Paolin, haastig, vertelde van zijn vlucht, en hoe de wanhopige gedachte aan
haar en aan dezen dag, dézen dag! - plotseling bukte hij over haar hand en kuste
die hartstochtelijk - hem terug had gedreven naar de gevangenis.
Bewogen streelde zij hem over zijn haar.
‘Jij veronderstelde natuurlijk,’ zei hij ten leste, ‘dat ik óók 28 December vrijgelaten
was. Heb je nooit gedacht, dat ik naar Massa zou komen?’
‘Wel gehoopt soms.... Ik ben er uit Viareggio nog driemaal heen geweest, om
naar je te vragen....’
‘En....?’
‘Niemand wist iets; hoe zouden ze? Dan zei ik maar tegen mezelf: h i j moet een
man van zijn woord zijn, en i k houd me aan het mijne.’
Paolin knikte. Dat klonk als een klok. Wat hàd ze een volle stem, zoo zacht van
binnen. En prachtig, als je zoo recht door zee ging. Een warme dankbaarheid
vervulde hem.
‘Heb je geen honger?’ vroeg hij, ‘'t eten duurt misschien nog een tijdje... wil je
werkelijk niets drinken?’
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‘'k Heb tweemaal 'n koffie gedronken, een in Piombino, en een op de boot.’
‘Om me moed in te gieten,’ bekende ze, de oogen neer.
Paolin voelde zich zoo vreemd week worden als nog nooit in zijn leven. Hij verstond
opeens, welke een heldhaftige, alles trotseerende daad deze tocht naar het verre
onbekende, naar een man van wien zij maar zoo weinig wist, beteekend moest
hebben voor deze jonge vrouw. Hij keek haar aan vol teeder ontzag. Een ridderlijk
gevoel, haar te willen beschermen, nestelde zich in zijn hart. En hij verbaasde zich
over zichzelf, over den rakker Paolin, die nooit anders dan gedachteloos-gretig
genómen had.... Nooit had hij zóó verlangd dan naar dit welig-mooi gezicht; maar
dat was minder uitdagend, dan hij het zich had voorgesteld, veel zachter en
beschroomder, en dat maakte hemzelf schuchter.
‘Nog jong ben je....’ zei hij.
‘Zesentwintig,’ antwoordde ze zonder terughouding. ‘En jij?’
‘Ik? Zevenendertig, geloof 'k....’
‘Hoe ben je er toch toe gekomen,’ barstte hij eensklaps uit, ‘te zeggen: “het is
goed” .... en je woord te houden ook? Je kende me heelemaal niet.’
Toen werd Rosa heel ernstig. ‘Ze waren er thuis bij mijn broer boos genoeg over.
Ik was gek, zeien ze, ik moest het zelf maar weten. Maar je ziet het, ik heb
doorgezet....’
‘En waarom dan toch?’
‘Ik weet het niet. Ik vertrouwde je.... Zoo als ik je zàg... je gezicht.’
Met een vaste warmte die hem een kleur deed krijgen, keek ze hem in de oogen.
Het was hem, of die blik door hem heen keek tot in de sombere uren van zijn
wanhoop en zijn ontrouw; toch voelde hij, dat hij in den grond haar vertrouwen waard
was, waard wòu zijn. En nogmaals, tusschen zijn twee ruige knuisten, nam hij haar
hand en koesterde die met een groote, forsche teederheid.
Het herbergierszoontje kwam de glazen neerzetten, de flesch wijn, die hij ontkurkte,
het zout.... Zij letten 't nauwelijks op. Dan vroeg het jog, beschimmeld, of hij opdienen
kon.
Rosa deed haar groenen mantel uit, zat in haar nieuwe blousje, grijs met rooie
figuurtjes. Paolin, bewonderend en verliefd, deed zijn hand over haar rug glijden,
over haar arm.
De pasta werd binnengebracht. Met een schuw lachje, verontschuldigde zij zich;
ze had niet veel eetlust.... nee, werkelijk niet.... hij moest zich daar niet aan storen....
ze was te gelukkig....
Paolin zei: ‘'k Heb den heelen dag geen brok door mijn keel kunnen krijgen, maar
nou! Ons bruiloftsfeest.... 't geluk geeft mij juist een honger van alle duivels....!’
Toen laadde Rosa zelve hem een berg macaroni op zijn bord. En om hem
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te plezieren, nam zij ook een portie. Tersluiks, na een paar scheppen, liet zij de vork
weer rusten, terwijl ze toezag, hoe die groote jongen zich te goed deed.
Doch ook Paolin vergat zijn pasta halverwege; opkijkend van zijn bord, zag hij
haar zitten met haar welgevalligen lach, en hij ervoer, dat hij meer honger had naar
dat sterk en mild gelaat dan naar het uitgezochtste maal.
‘Rosa,’ zei hij opeens, ‘herinner je je nog dien morgen aan zee? Toen jullie aan
't ophalen waren van de netten, en ik langs kwam?’
‘Dat zal waar zijn! Zoodra jij meedeedt, schoten we dubbel zoo hard op! Je stondt
vlak voor me!’
‘En ik hoorde je adem in m'n rug.... Wat dacht je toen?’
Rosa bloosde op haar beurt. Waarom bloost ze? dacht Paolin verbaasd. Rosa,
die zoo roekeloos en zoo argeloos het ongeloofelijke voor hem deed, waarom
bloosde die bij een willekeurige vraag?
‘Ik wist eerst niet, wie je was.... maar toen de netten op 't droge lagen, vertelden
ze me, je was Paolin uit Lungomare....’
‘En dat je getrouwd was....’ bekende ze.
De vreugde sloeg Paolin door den kop. Bij dat eerste ontmoeten, potdorie! had
ze hem dus al begeerlijk gevonden!
‘'k Heb je later nog eens gezien, naar den kant van Carrara,’ zei hij, ‘boven op je
kar met vruchten. Je reed daar zoo vurig met je zwarte paardje den weg langs!’
Zij knikte, verheugd, dat hij zich ook dit herinnerde.
‘'k Had je op het dwarspad zien aankomen.... 'k wou er voorbij zijn, eer jij er was....’
‘Waarom?’
‘Je kind was op komst, wat had ik met je te maken?’
‘Maar later is er zooveel veranderd,’ bekende ze opnieuw; ‘ik heb toen alles
gelezen in de couranten.... Ze waren allemaal op je hand, bij ons in Marina.... En ik
dan! .... en toen ik je wéérzag....!’
Sprakeloos gleed hun kijken ineen.
‘Je eet niet,’ zei Paolin.
‘Jij ook niet....’ lachte Rosa.
‘En je drinkt evenmin!’
Hij schonk zichzelf nog maar eens vol, at een paar gedachtelooze happen.
Het jongetje, verwonderd, kwam de slechts halfleege schaal en de nog halfvolle
borden weghalen.
Maar toen verscheen de verrassing van de gebraden kip. Het was de vrouw zelve,
die ze opdiende! Ook de waard kwam bijloopen: de kamer was in orde, zei hij met
een knipoog. Doch na een minuut verdwenen ze weer, met de bescheidenheid van
wie begrepen, dat een weerzien als dit geen getuigen wenscht.
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En Rosa, handig, versneed de bouten, en Paolin glom van voldoening, want ditmaal
hield ze hem flink gezelschap, zocht zich een lekker malsch borststuk uit. Paolin
smulde ongehoord.
En nauwlijks was de kip verdwenen, voor driekwart naar zijn kant, en had het
zoontje van de menschen alles weggeruimd en de koffie ingeschonken, of, dicht
bijeengeschoven, begonnen ze van nieuws af aan te vragen, te vragen, te vragen,
alles uit de twee halfduistere werelden van hun beider levens, waarin blind en zeker
elks liefde uittoog. - Met wie woonde jij, in Marina? .... Je ouders leven dus niet
meer? Hoe kreeg je mijn eersten vlinder? En de tweede....? Wat dacht je? Waarom
schreef je niet terug? En jouw vlinder, had je die zelf geschreven?
Zijn kop hevig naar haar heen, ontving Paolin elk antwoord als een spreuk uit het
Evangelie.
Toen moest hij zelf vertellen, en Rosa vroeg en vroeg. Haar oogen glansden van
trots en heel haar gezicht was één meeleven met wat zij hoorde. Paolin dacht, dat
hij nog nooit in zijn leven zooveel gepraat had als nu. Dan weer vertelde Rosa. Zij
gingen van verrassing in verrassing en van verwondering in verwondering.
Paolin moest opnieuw het avontuur van zijn vlucht verhalen en hoe hij om vijf uur
in den morgen aan de gevangenispoort had gestaan; van al zijn angsten vóór en
ná het nieuwe proces, en hoe hij daarna in zijn cel alles had kapot geslagen. Hij
sprak ook over den directeur, z i j n directeur, die hem was komen troosten, die
beloofd had, haar te zullen waarschuwen, als zij 26 Mei aan de poort zou komen....
en dien ze hadden afgezet.... Niemand wist, waar hij gebleven was.... Noch over
zijn drinken noch over het wegloopen van zijn vrouw repte Paolin.
Rosa zei: ‘Dien man moeten we uitvinden en gaan bedanken.’ En zij verhaalde
van háár leven in de gevangenis van Santa Verdiana in Florence, waar ze, na haar
proces, was heengebracht, en waar ze 't altijd goed had gehad.... De moeder-overste
was streng, maar rechtvaardig. - ‘En als je 'r oogen gezien had, zoo ernstig en zoo
lief! Ik mocht mijn cel vol bidprentjes hebben en vol prentbriefkaarten van mijn
broer.... En eens had een helpster me een klap gegeven, en toen nam zij mijn partij!’
‘Dat is een heilige vrouw,’ verklaarde Paolin met zulk een overtuiging, dat Rosa
in een lach schoot.
‘Zag jij ook nooit iemand?’
‘Werd jij ook in zoo'n steenen gang gelucht?’
‘Hoorde jij ook de mis door een reet van de deur, achter de tralies...?’
‘Net een handbreed ging de deur open, en hij was vastgezet met een ijzeren
klamp. Maar tralies hadden we niet.’
Ze praatte als kinderen, die zich vermaken met elkaar griezelige sprookjes te
vertellen. Het lijden, dat erachter lag, drong niet meer tot hen door.
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‘Arme meid,’ zei hij toch.
‘En jij dan?’ vroeg Rosa.
- Wat had ze een mooi gezicht, dacht Paolin telkens. Hij liet niet af te zien naar
dat gelaat, naar die zuivere, blauwe oogen, met de groote pupillen, die ze zoo diep
maakten, dat je er heelemaal van onderste boven ging; naar die twee kordate
wenkbrauwboogjes onder het open voorhoofd; naar 'r bedwelmend prachtige,
rosblonde haar, en naar 'r weligen mond, die nu tot zulk een aandoenlijken ernst
geplooid was.
En telkens ook keek Rosa naar Paolin: wat stond die rooie das hem goed, bij zijn
gebruinden kop, met het oergezonde, glanzende zwart van zijn haar. Onder de
zware, zwarte brauwen fonkelden de goud-bruine oogen, maar die overheerende
oogen, waarin zij eens in de kerk van Massa als gevangen had gezeten, hoe zacht
waren zij in dit oogenblik, beschroomd bijna; en onder het streuvelig, zwarte kneveltje,
zijn roode, trotsche mond, hoe lachte die nu rond zijn sterke, witte tanden met een
jongensachtigen lach!
Maar dan kwam er ook plotseling iets anders over die trekken, iets van een zoo
hartstochtelijk verlangen, dat Rosa onwillekeurig zich onttrok, zichzelf terugnam.
Paolin zag het in haar oogen. Het maakte hem van streek. Hij wilde haar nog
inschenken van den wijn, maar zij weigerde.
‘'k Heb zeshonderd Lire overgespaard,’ verdedigde hij zich heftig, ‘en werk in
overvloed.’
Haastig begon hij dan weer te vragen: - Had ze nog meer broers? En maar één
zuster? .... Nee, hij stond zoo goed als alleen op de wereld.... Wat had ze gedaan,
sinds December, in Viareggio?
- Ze was uit werken gegaan; en drie weken was ze ziek geweest.... Erg ziek? ....
Gelukkig niet, de maag.... Ze had daar in de gevangenis ook mee gesukkeld, al in
Massa.... Toen had ze dokter Lapi gehad.... 't Was juist in den tijd van zijn tweeden
vlinder.... en dokter Lapi had haar verteld, waar Elba was....
‘En nu bèn ik er,’ zuchtte ze met een lieven lach.
- Wat begon ze bleek te zien, dacht Paolin plotseling; ze was blijkbaar erg moe.
't Was ook al elf uur....
En Paolin begon verlegen te worden met zichzelf. Hij voelde, dat het maar zoo
niet ging.... Na jaren wachten was zij van ver gekomen, zijn Rosa, naar hem, een
vreemde voor haar, alleen omdat ze zijn gezicht had liefgekregen. Dat was te dapper,
te verheven bijna, om maar zoo dadelijk... Hij wilde het niet, hoe heftig al die jaren
zijn verlangen was geweest. Hij had het terugvluchten gezien in die oogen vol loutere
liefde....
‘Het is laat,’ zei hij; ‘je moet nu gaan slapen. Ik zal je wijzen, waar je kamer is.’
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‘Zooals je wilt,’ zei ze toonloos. Zij aarzelde. Hij nam haar twee pakken, zij haar
mantel.
En zooals ze daar stond, zag hij opeens, dat zij smaller was geworden, iets minder
statig, dan hij haar in Massa had gekend.
Boven gekomen, bleef hij dralen aan de deur. Zijn oogen waren zwart van straffen
wil.
‘Je hebt zoo'n lange reis achter den rug,’ zei hij bruusk opeens, ‘en zooveel
zenuwen....’
Hij huiverde. Zij zag, hoeveel geweld hij zichzelf aandeed. Zij kreeg medelijden
met hem.
Paolin ademde diep en zwaar; hij voelde, dat zij bezweek; maar hij hield voet bij
stuk.
‘'k Ben al zóó dankbaar, Rosa, dat je er bent, ik ben al zóó gelukkig... Morgen is
er weer een dag, en een avond.... Morgen! Morgen....!’
Hij legde haar pakken op de tafel.
Zwijgend stonden ze een oogenblik bijeen. Zij streelde schuchter zijn rug. Zij
lachte hem toe vol teederheid.
En plotseling nam hij haar in zijn armen en kuste haar, kuste 'r moede gezicht,
dat achterover hing, verzaligd, aan zijn schouder.
‘Tot morgen, mijn schat, tot morgen!’ fluisterde hij hartstochtelijk.
En boordevol van een diepe blijdschap, toog hij in zijn eentje naar zijn oude
zolderkamer.

(Slot volgt)
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De passante (fragment)
door H. van Loon
OP een avond zag ik midden op het plein met late sneeuw vóór het hotel, waar ik
in dienst was en in de hal voor een raam stond, een vrouw in donkere kleeren. Mijn
aandacht werd getrokken door haar weifelende staan. Had de sneeuwjacht, die zoo
even opgehouden had, haar verblind? Was ze niet bij zinnen? ....
Op hetzelfde oogenblik voelde ik een ruk aan mijn schouder en meende ik mijn
naam te hooren noemen. Terstond wendde ik mij om, maar niemand ziende, was
ik te eer geneigd aan een grap te gelooven, daar mijn staren op het plein van een
ander lid van het personeel een van die gebruikelijke plagerijen kon uitlokken, waarna
de plager zich pleegt te verbergen. Ik vroeg niet beter dan de gedaante te volgen,
die mijn steun zou kunnen noodig hebben. Nauwelijks weer gewend naar het witte
plein, waarboven terzelfder tijd de maan opging tegen de binnenzijde van een
wolkenschelp, voelde ik opnieuw een stomp aan den rechterschouder, harder dan
de eerste, en deze aanraking scheen van binnen te komen als de ontlading van
een electrischen stroom. Ik overwon mijn afkeer om me bij voorbaat gewonnen te
geven voor die verborgen kwelgeesten, mompelde iets van kwajongensstreken en
zocht den dader. Ik vond hem niet, de weinige dingen in mijn onmiddellijke nabijheid
hadden hun gewone gezicht. En dit bevestigde de overtuiging, dat die stoot kwam
van de aura, die in het matte licht over de sneeuw de dwalende gestalte omgaf.
Inmiddels had ik me naar het venster teruggehaast, maar ik vond het uitzicht
belemmerd door den breeden rug van een toerist, die blijkbaar ook door het doen
van die passante geboeid werd. Over zijn schouder kijkend, bemerkte ik tot mijn
ontsteltenis het plein verlaten, ofschoon ik me maar eenige seconden van de plek
verwijderd had en de onbekende toen nog midden in die witte vlakte aarzelde. De
blinkende gevel van het hotel moest haar aangetrokken hebben, maar na enkele
stappen scheen ze op dit voornemen teruggekomen te zijn. Toen had ik mij
omgekeerd en het scheen onmogelijk, dat zij, moeilijk ter been, in een zoo korte
spanne tijds den afstand had afgelegd, die haar nog van de huizen scheidde. Maar
oppervlakkig gezien was er geen andere mogelijkheid, want de maan, die glansde
in een verreinden hemel, liet geen schuilhoek in het verborgene en op het plein
waren boomen noch bouwsels, waarachter de onbekende had kunnen schuilen. En
aan iets anders was niet te denken, want de rijweg lag als een rand om het midden
heen en gedurende die enkele seconden kon geen voertuig zich, na haar te hebben
opgenomen, weggereden zijn.
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Bij mijn gespannen kijken was ik het raam zoo dicht genaderd, dat ik me onwillens
tegen den toerist aangedrongen had, die, blijkbaar van meening, met een hoteldief
te doen te hebben, de hand op de binnenzak legde, en bespeurend, dat ik, op mijn
onhandigheid opmerkzaam geworden, me terugtrok, mij een laatdunkenden blik
nazond. Voor het eerst zag ik zijn gelaat, zij het in een flits. Deze trekken droegen
de sporen van bitteren en onbeslechten strijd. Ik zocht terstond bezigheid om tot
mezelf te komen en den ban te breken. Een klein reisgezelschap behoefde voor
den volgenden dag mijn diensten.
Den volgenden ochtend drentelend in de zelfde hal in afwachting van die gasten,
zag ik tot mijn ontstemming den bejaarden vreemdeling, dien ik voortaan aan zijn
gebogen rug te eer herkennen zou, daar een gelaat nog nooit zoo onverbiddelijk
als dit mij den rampspoed van een leven onthuld had zonder dat ik wist, of dit kwam
van den mond, de oogen dan wel van dit alles tezamen in het vaste verband.
Verbeeldde ik het mij of ondervroeg hij fluisterend een ander lid van het personeel,
dat naar mij keek en hem diende van een bescheid, waarvan niets tot mij doordrong?
Op dat oogenblik daalden de andere leden van het gezelschap de trap af, die
rechtstreeks naar de hal voert en ik moest mij bekennen, dat de man met den
breeden rug daarvan deel uitmaakte. Ik bezon me op de mogelijke gevolgen van
de vermeende klacht, tot ontslag toe, waarmede ik van den eenen op den anderen
dag op straat zou staan. Maar ik hervond mijn evenwicht in de zekerheid niets
onbehoorlijks gedaan noch in den zin gehad te hebben. In het uiterste geval zou ik
hem mijn verontschuldiging aanbieden. De gedachte, het vizioen van den vorigen
avond als het ware te bestendigen door dit als verklaring voor mijn onbedoelde
lompheid aan te voeren, verzoende me op slag met dien me zelven voorgehouden
plicht. En zoo zeer had die verschijning me in beslag genomen, dat ik me moest
bedwingen, niet terstond op den bejaarde toe te gaan en hem te spreken van wat
dien avond over het besneeuwde plein de helle onbestemdheid van een droom had,
hel en onbestemd, want in een doordringend licht, dat het aardsche te boven ging.
Tegelijk voelde ik voor de derde maal een stoot. Opnieuw scheen deze door een
electrischen stroom toegebracht en de stoot was evenveel sterker dan de tweede
als de kracht van dezen die van den eerste overtroffen had. Ook strekte de werking
zich ditmaal over een grooter deel van het lichaam uit, zooals men soms op het
punt van in te slapen wakker schrikt door het verschieten van een spier.
Dwars door de verwarring om de herhaling dezer seinen zag ik de vrouw, die mij
den vorigen avond was verschenen, in het grijze onbewogen oog. Het herkennen
liet geen twijfel, ofschoon ze bij het doorkomen van de maan verdwenen was en de
andere omstandigheden me evenzeer belet hadden me van haar kenteekenen
rekenschap te geven. Ofschoon ik haar niet
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langer dan enkele seconden waargenomen had, wist ik, dat zij het was. En zoo
ontstellend was het gezicht geweest, dat dit wederzien me eigenlijk minder verraste
dan de mij door haar houding ingeprente zekerheid, dat ook zij mij herkende. Ik
begon over het heele lichaam te beven, maar zelfs dit beven leek zwevende te
blijven.
Ik stond en mijn oogen hingen aan de hare. Zij wendde evenmin den blik, maar
zonder een onmiskenbaar teeken van herkennen. Was die onverschilligheid
voorgewend en wilde zij mij uitdagen? In de natuurlijke orde van dingen kon ze me
niet herkennen, want achter het flauw verlichte raam moest mijn silhouet, gesteld,
dat ze het opgemerkt had, zich in vage lijnen afgeteekend hebben. Maar van die
orde van dingen moest zij even los zijn als mijn andere zelf, dat op dit oogenblik
mijn verwondering waarnam.
Aan haar uiterlijk was niets bizonders. Ze droeg onopvallende kleeren en haar
gevulde gelaat was onbewegelijk. Ware er niet de blos, ik zou haar voor een levend
beeld gehouden hebben. Geen ander kenmerk van haar wezen drong tot mij door.
Over haar trekken lag een waas van kinderlijkheid, maar ook een harde argeloosheid,
die, fanatiek, zich ter bereiking van het doel door niets het spoor laat bijster maken.
Dezen instinctieven weerzin tegen halfheid placht ik van ouds met den Russischen
aard te vereenzelvigen, al had ik niet veel Russen, stellig geen Russische vrouwen
ontmoet.
Welbewust deed ik eenige stappen naar haar toe. Ik kon niet anders. Vroeger
was ik in een electrische centrale op dezelfde onweerstaanbare wijze op een onder
hooge spanning staande machine toegeloopen. Als mijn vriend, de ingenieur, me
toen niet teruggehouden had, zou ik er den dood door electrocutie gevonden hebben.
Op dat oogenblik werd ik aangesproken door den bestuurder van het hotel, die
me zei, dat het gezelschap, dat me als gids aangenomen had, van plan veranderd
was en voor een anderen middag op mij rekende. Toen ik tot me zelf kwam, was
zij verdwenen.
Dezen dag en den volgenden bracht ik in zeldzame helderheid door. Ik leefde in
een koorts, die mijn ontvankelijkheid tot helle hoogten voerde. Mijn werk deed ik in
t r a n c e en mijn bezinning bleef het als een damp omgeven. Geen seconde was
de verschijning uit mijn gedachten, maar de dingen, die de gewone oplettendheid
eischten, omgaven ze zooals de luchtstroom bij de aarde aan den bovenwind
tegengesteld kan zijn. Hoe zeer ze mij ook aangegrepen had, ik verlangde niet haar
persoonlijke omstandigheden na te speuren. Het zou me een geringe moeite geweest
zijn, in de hotelboeken te onderzoeken, of er iemand ingeschreven was, van wie
de gegevens aan die van de bekende onbekende beantwoordden.
Ik wist niets van haar, maar deze onwetendheid, instee van mij te drukken,
bevestigde veeleer het wonder van haar wezen. Zelfs was ik huiverig, me al te diep
in deze dingen te begeven uit vrees, dat het geheim vervliegen zou.
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Den avond van dezen dag zag ik haar opnieuw. Weer waren het haar oogen, die
ik herkende alsof haar verdere verschijning de begeleiding vormde bij de ontstellende
muziek van dezen koelen, grijzen, vasten blik. Deze blik was bevracht van iets, dat
een glimlach kon zijn.
Naar het uiterlijk verscheen ze me toen anders dan de beide vorige malen. Mijn
eerste heugenis aan haar was van verzworven armoe, de volgende maal die van
een verbleekte photo, nu, dezen derden keer, was ze in kostelijk gewaad. Een
dofzwart kleed van edel weefsel reikte in deinende rukken tot den grond en liet borst
en armen onbedekt, waarvan de blankheid door geen sieraad werd verbroken. Voor
het eerst werd ik de kleur van heur haar gewaar, aschblond en glad naar achteren
getrokken, waardoor de gave vorm van het hoofd ten volle uitkwam. En in het schelle
licht van deze hal waren haar trekken hard.
Zonder de oogen van me af te wenden wenkte ze een dienaar, dien ze iets
toevoegde zonder te verroeren noch, schijnbaar, de lippen te bewegen. Op dat
oogenblik trad tusschen ons de toerist met breeden rug, wiens komst al twee maal
de hare begeleid had. Maar vóór ik me bezon op een samenloop, die meer dan
toeval zijn moest, zei mij de dienaar, dat zij mij spreken wilde. Slechts eene meter
scheidde haar en mij. Dien afstand afleggend, meende ik een minachtenden glimlach
haar lippen te zien krullen, maar ze stond mij te woord met de minzaamheid der
hooggeborene jegens den ondergeschikte. Zelfs reikte ze mij de hand, maar die
hief ze zoo hoog, dat mij niet anders te doen stond dan de tippen van haar vingers
te kussen. Toen gaf ze me snel en ongezien een enveloppe, die bij het kreuken
kraakte, en zei alleen:
‘Ik wilde vanavond naar de opera. Kunt u me vergezellen?’
Het geviel, dat ik, in de vrije uren zaalchef, zwarte kleeren droeg, die zich niet te
scherp van de wereldsche dracht onderscheidden. En daar het een droge nacht
was en zij geen noodeloozen stap zou doen, achtte ik het geraden geen overjas
mee te nemen.
Het volgende oogenblik klapte het portier van de auto toe, die haar en mij naar
het laaiende operagebouw voerde. Gedurende dezen korten rit zei ze niets. Ze zat
recht-op, de oogen vóór zich uit, de grove handen in den schoot. De schijnsels, die
binnenflitsten, zetten haar profiel in wisselenden gloed. Door de oogharen zag ik
haar lippen, de vastberaden kin, den neus zonder karakter. En ik verwonderde me
die deelen van haar gelaat gewaar te worden alsof ik me zelf in bescherming wilde
nemen tegen de neiging haar te idealiseeren, misschien: te beminnen, in plaats van
haar te zien als een meteoor, die voor een oogenblik mijn baan kruiste en het
volgende oogenblik in den nacht verdwijnen zou.
De enveloppe bevatte behalve wat papiergeld twee plaatsbewijzen en in de
vestibule verontschuldigde ze zich me te hebben uitgenoodigd tot
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een werk, waarvan de middelmatigheid haar niet ontging, maar dat haar lief was
om de bizondere omstandigheden, waarin zij deze muziek een vorig maal gehoord
had. Meer zei ze niet en terstond nam de lage, diepe, schemerige ruimte van een
baignoire ons op. Met de twee maal twee leunstoelen scheen ze mij een auto, een
weelderige carosserie in de omslotenheid van de bespannen wanden. Dit was me
nieuw, maar deze verrassing zou me heviger aangegrepen hebben, als ik met een
ander of alléén hier binnengekomen was.
Nu was dit treden tot den rand, die ons scheidde van de zaal, in haar
tegenwoordigheid een zoo vervoerend feest, dat de gewaarwording van deze
omgeving eerst later tot mij doordrong.
Ik zette me achter haar volgens de aanwijzing der o u v r e u s e en uit heur blonde
haar steeg een lichte geur, die haar kleeren me al toegeademd hadden. Uit de zaal
kwam een mengeling van geuren en ik bewonderde haar tegenwoordigheid van
geest in deze wereld. Onbevangen sloeg zij den waaier open en deed me een
programma koopen, dat ze rustig doorkeek, achterover geleund alsof ze niet door
kijkers opgenomen werd.
Bij ons binnenkomen scheen het gerucht van vele stemmen opgeleefd te zijn en
gedurende de eerste oogenblikken deinde dit alles voor mijn verwarden blik. De
zelfverzekerdheid van mijn gezellin hielp mij over die eerste weifelingen heen. Ze
richtte het woord tot mij en hulde zich nu eens in den avondmantel en liet dien dan
weer over de leuning glijden. Ik bemerkte, dat ze een steelbril behoefde om de
namen op het programma te lezen, waarna ze mij dit reikte. Terwijl haar blik door
de zaal en langs de galerijen dwaalde, leek ze niemand te zien. Ze zat even roerloos
als ze straks stond in het hotel en zelfs wie dichtbij zaten, konden haar stem niet
hooren noch het bewegen van haar lippen zien.
Over en weer bleef elke groet of ander teeken van herkenning uit. Wie ze dan
was? .... Haar naam interesseerde me zoo min als haar afkomst of bestemming.
Misschien, hield ik me voor, is ze een oplichtster in grooten stijl. Onmiddellijk verweet
ik me deze onderstelling. Deze vaagheid moest de onmisbare voorwaarde zijn tot
het, zij het maar eèn enkelen avond, volhouden van een verhouding, die niets van
een verhouding had.
Nu ik wat gewend was, begon het schouwspel van de zaal zelf me te
interesseeren, zooals die dames, de eene al kostelijker dan de andere gekleed, in
een waai van weelde binnenkwamen, zich behoedzaam zetten en, nauwelijks
gezeten, weer opveerden om woorden en groeten te wisselen. Op deze murmeling
dansten de programma's.
Zoo lang het licht opbleef, dat van de overrijke zoldering neersproeide en in vuren
spangen langs de balustraden liep, bleef mijn gezellin het brandpunt van de
belangstelling. De een vroeg d'ander, wie deze vrouw in het zwart was. Hoe meer
het uur van beginnen naderde, des te hooger vlaagden de stemmen en vulde zich
de ruimte met iets, dat geur en warmte
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was. Toen doofden de lampen en ontstak het voetlicht in de duisternis een rossen
schemer, die de aandacht spande op het doorgloeide doek, terwijl het orkest het
voorspel inzette.
Bij deze eerste maten doorvoer me een schok, al kon deze muziek me onmogelijk
aangrijpen. Als ik ze ooit gehoord had was dit zoo lang geleden, dat de heugenis
geheel was uitgewischt.
Toen het scherm week en zich stemmen mengden in de orchestrale muziek, steeg
mijn opwinding. Opnieuw leek ik te worden opgetild. Onwillekeurig keek ik van terzij
mijn gezellin aan. Op het gesloten gezicht lag om den mond een harde trek in
tegenstelling met de argelooze oogen. Waarlijk argeloos? .... Op het oogenblik zelf
vroeg ik het me af.
Ze zat daar in de bescherming van een onbevangenheid, die zich zelf
ternauwernood herkent en ook het tegenovergestelde kon verraden, in den
voornamen tooi van haar gewaad. Haar buiten zich zelf zijn beving mij met een
zeldzame bekoring, die zich in de bedwelming dezer muziek oploste en het besef
van deze eensgezindheid verging zelfs niet gedurende de rustpoos.
Ik beefde en mijn onmacht, te onderscheiden tusschen de deugden van deze
partituur en mijn staat van opgetogenheid legde mij het zwijgen op, want in geen
geval wilde ik mij in haar oog blameeren. En daar zij zich met een enkel woord van
een oordeel over werk en uitvoering afmaakte, vond ik gelegenheid mij zelf te vragen,
wat hare uitnoodiging eigenlijk beduidde. Maar deze en andere vragen namen geen
tastbaren vorm aan. De toestand was eenerzijds zoo vreemd, aan de andere zijde
zoo van zelf sprekend, dat mij niets overbleef dan dien te aanvaarden of af te wijzen.
De groote pauze brachten we drentelend door. Ze bevestigde mijn indruk omtrent
haar vreemd zijn hier. In het gewemel was haar zwijgen gedwongen noch hooghartig
en deze afstand liet mijn intuïtie haar wezen of het weinige, dat ik van haar wezen
wist, omsluipen.
Toen we na het einde weer stonden in de hal, terwijl uit de deuren de nachtlucht
binnenwoei, vroeg ze terloops, of ik haar nog een oogenblik gezelschap wilde
houden. De overgang, zei ze, zou anders te sterk zijn. Wilde ze daarmede een
wedervraag uitlokken? Ging ze zwaar van een geheim, dat ik onwetens, haar te
dragen mogelijk moest maken? .... Ik bevestigde nog eens geheel te harer
beschikking te staan en zij scheen zich nader te willen verklaren, maar op het laatste
oogenblik hield ze de woorden in.
Inmiddels was een auto voorgereden en den bestuurder gaf ze een mij onbekend
adres. Maar dit verraste mij niet, want deze stad kende ik maar oppervlakkig.
Gedurende dezen nieuwen nachtelijken rit vertelde ze, door een
gemeenschappelijken vriend van mij gehoord te hebben. Uit een zinspeling bleek
me, dat mijn omstandigheden geen geheim voor haar bevatten en toen zij niet uit
zich zelve voortvoer, verkoos ik niet aan te dringen.
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De auto stopte en de chauffeur verzekerde, dat het opgegeven nummer niet bestond.
Volkomen rustig antwoordde zij, dat dit er niet toe deed. We stapten uit, ik betaalde
uit de enveloppe, die zij mij bij het vertrek had ter hand gesteld en ze geleidde me
naar den wallekant, waar we in het massief van den kademuur een kelderdiepe trap
afstegen naar een laag en dor plantsoen, dat haast met het water gelijk lag.
Voorzichtig ging ze me in den schemer van de verre lichten over de glibberige keien
voor.
Op deze plek was ik nooit geweest. Voor en achter welfden vervaarlijke bruggen
en over die bogen stoven de vuren van auto's. Hoog aan de oevers rezen de massale
vormen van huizen. Op een dak brandde een reclame als het groote stuk van een
vuurwerk en daarachter dreef de rosse damp van de stad.
Ze ging een loopplank over en ik zag een huisboot. Ze zeide daar te wonen en
bij het binnenkomen in de kajuit, die een vertrek was, ging het licht aan. Ze ontdeed
zich van hoed en mantel en zei mij desgelijks te doen. Het trof mij, dat er weinig
meubels stonden en zij voorkwam mijn vraag met te zeggen, dat ze hier tijdelijk
was. Achter de deur scheen ze een instructie te geven, maar van een gedienstige
aan boord heb ik niets bemerkt. Zelf kwam ze terug met de enkele dingen, die in
deze omstandigheden een atmospheer scheppen en in de stilte over het water
proefde ik het genot van de zachte schommeling aan de lippen.
Toen we gezeten waren vertelde zij van tochten over binnenwateren, op dit
vaartuig gedaan, en van een ziekte, die haar met tusschenpoozen overviel en van
de wereld vervreemdde. En terwijl ze over deze dingen sprak en over haar verblijf
op een eiland bij den gemeenschappelijken vriend, bleef haar gelaat onbewogen,
alsof deze ervaringen haar niet noemenswaard geraakt hadden. Geen woord kwam
sneller dan een ander en haar houding bleef in rust.
Toen ik opstond om afscheid te nemen, traden voeten op het dek. Ze stelde me
gerust met de woorden, dat dit twee leden van het gezelschap waren, dat ik in het
hotel had gezien en die hier overnachten. En mij de hand drukkend, dankte ze me
eer met een blik dan met woorden en zelfs op dit oogenblik, nu de komst van de
gezellen haar onmiskenbaar van een druk onthief, had haar blik den
ondoordringbaren glans van een spiegel.
In den nacht zag ik twee gedaanten aan de plecht en ik begreep, dat dit haar
gezellen waren. Terugloopend, tastte ik naar de enveloppe, in het begin van den
avond gekregen, en die, in het licht van een lantaren onderzocht, nog een
aanmerkelijk bedrag bleek te bevatten. Het was toen te laat geworden om op mijn
schreden terug te gaan en, scherper ziende, vond ik daarin een kleinere enveloppe
met mijn naam. Deze borg een kaartje, dat mij den haren onthulde. Ada Madsen.
En op dit kaartje had ze enkele woorden geschreven om mij te danken voor het
geleide en te vragen, haar erkentelijkheid in dezen vorm te aanvaarden.
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De hotelhal weer binnenkomend om te vragen of er nog bizondere verplichtingen
te vervullen waren, hoorde ik het tot mijn verwondering eerst middernacht slaan
gelijk men, wakker schrikkend, soms bemerkt, pas een minuut tevoren ingeslapen
te zijn, ofschoon de omzwervingen, sinds dat oogenblik in den droom beleefd, uren
schijnen geduurd te hebben. Ook nu kwam het mij voor, geruimen tijd in een wereld,
aan de gewone tegenovergesteld, getoefd te hebben. Zoo sterk was deze overgang,
zoo lang schijnbaar de poos, in haar gezelschap doorgebracht, dat ik aanvankelijk
moeite had, mij in deze al te bekende omgeving terug te vinden. Juist de
al-te-bekendheid van die dingen deed mij er gedurende de eerste oogenblikken als
na een diepen slaap verrast staan. Daar ik hier mijn dagen sleet, had ik ze niet
herkend gelijk alleen bizondere omstandigheden de eigen stem opeens als van een
ander aan het oor doen klinken. De plotselinge overplaatsing van de eene in de
andere spheer had mijn door het dagelijksche doen verstompte zinnen aangeslepen.
Mijn verhevigde ontvankelijkheid werd in deze omgeving voorwerpen gewaar, die
ik wellicht den eersten dag bespeurd, maar die mijn weerzin tegen dezen
dwangarbeid uit mijn waarnemingsveld verdrongen had. Want deze taak kon ik
alleen volbrengen, als de omgeving, waarmee ze zich vereenzelvigde en waarin ze
mij tot ledige tegenwoordigheden dwong, verzonk tot een gladde grijsheid, waar
geen gewaarwording zich aan hechten kon....
Na dien nacht hebben we elkaar nog eens gezien. Dit geschiedde in een bar van
nachtelijk feestgerucht. Er werd gedanst, maar wij dansten niet. Een neger naast
ons zocht twist en wij dronken meer dan voor beiden goed scheen. Over den vorigen
uitgang spraken we met geen woord. We draalden in onzen hoek tot de laatste
bezoekers waren heengegaan. Ik wist nu haar naam, kende iets van haar
omstandigheden en had haar met de andere leden van het gezelschap door de
musea van de stad geleid. Dit had, in plaats van me nader tot haar te brengen, me
eer van haar vervreemd.
De verhouding tusschen haar en de andere reizigers ontging me, maar ten opzichte
van den man met breeden rug, die haar dien eersten avond naging door het venster,
meende ik met haar een bizonderen band waar te nemen. En deze band scheen
zakelijk als die van den geneesheer tegenover de patiente.
Bleeker dan anders vond ik haar dien avond in de bar, maar ze verzekerde mij,
dat haar niets scheelde. Ik had den indruk, dat ze zich had kunnen wonden zonder
dat ze zou bloeden. Eenige malen kwam de vraag aangaande de verschijning op
het plein in late sneeuw me op de lippen, maar ik dorst ze niet stellen.
Aan den wal vóór de huisboot namen we de laatste maal afscheid, alsof we
elkander den volgenden dag zouden terugzien. Langzaam terugloopend over de
hooge ka hoorde ik over het water een vrouwestem zingen. Ik boog
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me over de borstwering en zag naar het vaartuig, maar hier verroerde niets en alle
lichten schenen er gedoofd. Terwijl ik stond zonk de zang, maar niet zoodra had ik
den loop hervat of daar steeg weer de stem zonder dat ik zeker wist of ze van Ada
was. Een enkelen donkeren ondertoon meende ik te herkennen.
In mijn herinnering vloeit dit zingen samen met dat, in de opera gehoord. Het was
het verzoenende accoord na dit tusschenspel, want van de ontmoetingen was dit
het einde. Den volgenden dag hernam het leven zijn gewonen gang en van haar
vluchtige verschijning bleef niet anders over dan het later door den
gemeenschappelijken vriend mij gedane verhaal, dat Ada, ziek van geest, bij hare
reizen, altijd groepsgewijs, immer vergezeld werd door een arts, die haar voor een
terugval in de oude kwaal behoedde en aan wien haar een band bond, die haat
noch liefde was. Deze dokter moest de man met breeden rug geweest zijn.
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In memoriam Karel van de Woestijne
door Hermance Farensbach
De dichter spreekt:
Het bloed is donker als de nacht
En zwaar als oude wijn,
O alles overslaande kracht
Wat mag het einde zijn?!
't Zwoel Oostersch, giftig-zoet aroom
Ontstijgend loom uw leên,
Lost mijnen wil op in den stroom,
Die dwingt mij naar U heen
Als één bedwelmd, die drinkt en drinkt....
Al weet hij het den dood,
Wijl weg in weekheidsmodder zinkt
Al dieper 't hart als lood.
En na den roes de dageraad,
- De lucht een lage kom Het wanhoopsstaren op de daad....
En smachting wederom.
Mijn bloed, o donker als de nacht
En zwaar als oude wijn,
O alles overslaande kracht
Wàt mag het einde zijn?!
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Kroniek
Boekbespreking
F.V. Toussaint van Boelaere, Barceloneesche Reisindrukken,
geïllustreerd met titelplaat en lettrines, in hout gesneden door Henri
van Straten, Antwerpen, Lumière, zonder jaartal.
Als redacteur van Elsevier's pleeg ik jaarlijks vele brieven te ontvangen van heeren
en dames die naar verre gewesten op reis willen gaan en mij vragen of het mij wèl
is, dat zij mij, nog op tournée of na terugkeer, hun reisindrukken voor dit tijdschrift
aanbieden. Ik antwoord dan onveranderlijk bevestigend - wetende, dat er toch zoo
goed als nooit iets van komt! Ze zullen het misschien wel beproeven. Maar zij kúnnen
het niet. Eerst als zij er zich voor neerzetten bemerken zij er niets van terecht te
kunnen brengen. Reisbeschrijving is een van de moeilijkste genres in de letteren.
De heer Toussaint, die ons vroeger immers al zijn Peruaansche omzwervingen
heeft beschreven, is er een oude rot in. Zooals trouwens in het voeren der pen,
generaliter gesproken, en verder in dat soort van lichten zelfspot en ironie, waarmee
men in dit genre woekeren kan. Ook deze Barceloneesche reisindrukken geven er
fijne staaltjes van. Men zou misschien kunnen meenen, dat deze cosmopolitische
cultuurmensch zijn vlaamsche natuur nog niet geheel overwonnen heeft en soms
wat ál te gemoedelijk-gezapig doorvertelt - op het lustelooze af - men zou dit ook
voor een soort van geblaseerdheid kunnen verslijten, waren daar niet de bladzijden
69 tot 87 van dit boekje, waarin een stierengevecht wordt beschreven op zoo prachtig
suggestieve wijze - fel realistisch en toch dichterlijk-romantisch - dat wij alle
gedachten aan te groote bedaardheid, of vermoeidheid, laten varen. Wie zich, ook
bij zoo machtige emotie en spanning, zoo meesterlijk in de hand houdt en zóó intens
blijft opmerken, is werkelijk een ideaal reisbeschrijver.
Laat ons hopen dat de heer Toussaint van Boelaere ons o.a. zijn.... Poolsche
reisindrukken schenken zal en dat de reislust ook verder vaardig over hem zal
blijven.
H.R.

Jos. Brusse-van Huizen, Huwelijk, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929.
De eerste roman van een jonge, een nog wel zéér jonge en beminnelijk naieve
schrijfster. Heelemaal niet van groote beteekenis, heelemaal niet sterk of machtig,
maar geschreven met een jong entrain, een gemeendheid, een durf zelfs, die u niet
zelden meeslepen. Jong, echt jong, en daardoor alleen al bekoorlijk.
De schrijfster is zelf zonder twijfel allergelukkigst geslaagd in haar
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huwelijk en heeft het nu eenvoudig niet kunnen laten daarvan te getuigen, daar iets
over te schrijven, zoo-maar, ‘frisch von der Leber’, en ons allen die eerwaardige
instelling, het huwelijk, nog eens ten warmste en ten dringendste aan te bevelen.
Nu ja, men moet net even dol op elkaar - en net even kinderlijke kinderen zijn - als
haar Jan en Jacqueline, maar daar kan iedereen voor zorgen, niet waar?
Het zou veel te zwaarwichtig zijn deze van liefde en jeugd stralende jonge auteur
te gaan bevitten, haar b.v. te waarschuwen voor een al te vlugge vlotheid - die soms
natuurlijk wel vlak naast al te vlakke onbeduidendheid koerst - ik neem 't mezelf al
kwalijk dat ik mij deze laatste woorden tóch heb laten ontschieten.
Lieve mevrouw Brusse-van Huizen, wees gelukkig, geniet uw leven, en schrijf
vooral niet te veel! Er zijn maar weinig mannen die de schrijflust in hun vrouw blijvend
waardeeren.... Maar als ge weer eens iets geschreven hebt, stuur het mij, tot mijn
verlustiging en ontspanning!
H.R.

W.A. van Leer, Portretten uit de Italiaansche Renaissance, ingeleid door
Dr. G.J. Hoogerwerff, Zutphen, W.J. Thieme & Co., 1930.
‘Portretten....?’ Dr. Hoogerwerff zegt in zijn inleiding dat wat hier geboden wordt
eigenlijk méér is; ‘het zijn persoonlijkheden die ons door den schrijver geteekend
worden, niet haastig of luchtig geschetst, maar met toegewijde hand als op de
koperplaat gegraveerd, vast en bondig, lijn voor lijn.’ En hij laat hierop volgen: ‘Met
groote toewijding heeft de heer Van Leer samengebracht wat tot de kennis der door
hem beschreven persoonlijkheden kan bijdragen, in woord en beeld.’ Dit laatste
beaam ik volkomen. 's Heeren van Leer's kennis van de tijden der Italiaansche
renaissance is blijkbaar zeer groot en de levensgeschiedenissen die hij ons geeft
van Paus Julius II en van Beatrice en Isabelle d'Este zijn ons hartelijk welkom in
hun volledigheid en hun gedocumenteerdheid. Maar.... de portrétten der genoemden,
mij dunkt dié hebben wij bij de lezing van dit boek voor onszelf te maken, daarbij
misschien nog meer geholpen door den schat van illustraties dan door de woorden
van den schrijver.
A la bonne heure! Ik zeg dit niet om mij ook maar eenigszins over den heer Van
Leer te beklagen. Hij zocht bijeen wat men anders alleen aan een menigte van
boeken, documenten, kunstvoorwerpen zou kunnen ontleenen. En 't is waar, wie
de noodige verbeeldingskracht bezit kan er zeker in slagen zich uit het hier
meegedeelde een beeld te vormen, zoowel van den grooten geweldenaar-Paus als
van de beide intelligente en kunstlievende zusters, die blijkbaar op hun tijdgenooten
een zoo grooten indruk hebben gemaakt, dat zij thans nog tot de eeuwige
beroemdheden der wereld gerekend worden. - O roem, mysterie der mysteriën, wie
uw wezen zou doorgronden kon ons omtrent den mensch misschien wel het diepste
openbaren!
H.R.
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D.A.M. Binnendijk, Het Andere Land, Arnhem, Stenfert Kroese & van
der Zande, 1930.
Zijn er na A. Roland Holst en Nijhoff nog vele kansen voor een poezie als die van
Binnendijk? Wij vreezen, dat het zuiver en doorzichtig gebied, waarop zich nu nog
deze verzen voortbewegen, met dit zorgvuldig uitgelezen bundeltje voor het grootste
gedeelte zal zijn uitgeput. Is niet de levensverbeelding, waaruit deze gedichten
opgeroepen werden, leeg gezongen? Geen vers toont het zoo duidelijk, als het
beste uit de verzameling, n.l. ‘Het Einde’. Het is volkomen representatief voor.... het
einde, waarvoor allerwege het negentiende-eeuwsche individualisme blijkt te staan:
Deze vrouw, waarvan gezegd wordt:
Schroomvallig in de kamer bij het raam
Zit zij te spelen met haar eigen handen....
symboliseert een geesteshouding, die de beschutte kiemplaats was, (en helaas
nog i s ) voor de duizend plagen, die met de wereldoorlog over ons uitgebroken zijn.
Doch pas de laatste strophe onthult ons van alles den zin:
De handen vallen in haar schoot te saam.
Het licht bluscht uit. De avond is gekomen.
Nu gaat het weerloos bloed verstroomen,
En 't lied besluit met God's troostvollen naam.

Zoo was het in de oorlogsjaren, en zoo is het ook nog zoo vaak thans: en 't lied
besluit met God's troostvollen naam.... We zeggen amen, gaan naar huis, gesticht
en religieus geroerd. We hebben de apotheose van ons leven, tenminste eenmaal
in de week, bij (en in) de hand. O, hoe troostvol is dit alles, hoe zalig en verheven;
hoe door en door rot en voos! Zelfs de moeite om ons God's naam te verwerven
als kroon en afsluiting van onzen wereldbeschouwing kunnen wij ons besparen,
daar is de dominee voor. Die maakt dat wel voor ons in orde, in de preek, op een
conferentie, of op het een of ander gezellig samenzijn. Wij kunnen de handen in
den schoot leggen, gevouwen of niet; dat doet er dan zoo heel veel niet meer toe.
Den dichter Binnendijk nu schijnt het te zijn opgelegd, de vertolker van deze
fin-de-siècle mentaliteit te zijn. Hij is daar geen haar minder om. Slechts een volstrekt
wanbegrip van wezen en waarde der schoonheid zou uit een en ander een dusdanige
gevolgtrekking kunnen maken. Het wankelen tusschen een geraffineerde perversiteit
(Adam, De jonge Koning, Fontainebleau) en een zich hals over kop storten in een
grondeloos donker (Niets, Terugkeer, Verstootene) is essentieel in deze poezie, en
essentieel voor het tijdsgewricht, dat erin tot uitdrukking komt. Of uit deze
onzekerheid eens ten volle de positieve kracht geboren zal worden, die schuchter
en nauw
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uitspreekbaar ligt in verzen als Jezus Consolator en de Dichter, wagen wij niet te
voorspellen. Dat wij eraan twijfelen, hebben wij reeds boven uitgesproken, doch wij
vertwijfelen niet. Want het feit tenslotte, dat deze gedichten niet slechts konden,
maar ook m o e s t e n geschreven worden, m.a.w. dat zij geen rijmelarijen geworden
zijn, doch zuivere poezie, bewijst, dat ook daar, waar de geest een schier bloedelooze
verijling en toespitsing schijnt te hebben bereikt, toch nog de mogelijkheid openblijft
tot zijn bloei. En nimmer nog heeft de geest gebloeid zonder vrucht. Ook al moge
hij meestal trager rijpen dan onze gejaagde verwachtingen.
ROEL HOUWINK

S. Pinkhof, De Wachtwoorden, A'dam, Em. Querido, 1930.
De verzen van den heer Pinkhof zijn niet grootsch van opzet, doch zij zijn zeer zuiver
van toon en onderscheiden zich in dit opzicht gunstig van veel gelijksoortige poëzie.
De Joodsche dichtkunst leeft, voor zoover wij dat beoordeelen kunnen, in dezen
bundel. Zij is niet tot een dor, schematisch geraamte geworden bij Pinkhof, opgevuld
met allerhande vooze rhethoriek. Het Joodsche is niet alleen van bedoeling echt bij
dezen dichter, maar het is ook verwerkelijkt, vleesch geworden als het ware, in de
poëzie, die ons hier wordt voorgelegd.
Pinkhof's verzen zijn minder hartstochtelijk dan die van het meerendeel zijner
confraters, zij zijn ingetogener, stiller, geslotener. Doch zij zijn er stellig niet minder
waarachtig om. De geest van dezen dichter mist de lyrische bewogenheid, die zoo
kenmerkend is voor menig werk zijner rasgenooten, doch hij bezit daar tegenover
een vizionnaire breedheid aan welker suggestie ook de niet-joodsche lezer zonder
al te veel moeite deelhebben kan.
Pinkhof heeft in zijn poëzie het zorgvuldig vermeden een soort sectarisme aan
te kweeken. Hij beziet de werkelijkheid ongetwijfeld van een bepaalden gezichtshoek
uit. Doch: dat doen wij allen, min of meer. Waar het op aankomt, is, dat ten slotte
het verband met het geheel wordt bewaard. Niet uit zucht tot eenig compromis,
maar uit kracht van geloof. En dit laatste dunkt ons bij dezen dichter volkomen het
geval. Zijn werk staat niet buiten den tijd en de wereld, waarin wij te leven hebben.
Het is er innig mede te samengegroeid. Sommigen zullen geneigd zijn dit aesthetisch
een zeer bedenkelijk verschijnsel te achten, doch het blijft nog immer de vraag, of
het gelijk onvoorwaardelijk aan hunne zijde is.
ROEL HOUWINK.

M.A.A. van de Poel, Mensch en Kunst, Den Haag, N.V. Servire. Geen
jaartal.
Het is hier de plaats niet uitvoerig in te gaan op deze poging om te geraken tot een
aesthetiek van anthroposophisch standpunt. Wie eenigszins ver-
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trouwd is met de denkbeelden, welke volgens Kant ten grondslag liggen aan de
schoonheid, zal wel genoodzaakt zijn bij menige uitspraak van den schrijver een
vraagteeken te plaatsen.
Wij vermoeden zoo, dat de heer van de Poel aanzienlijk meer van de aesthetika
af weet dan vele zijner collega's. Of zijn kennis echter op deugdelijke fundamenten
berust, meenen wij tot onze spijt zeer vaak te moeten betwijfelen. Voorloopig zijn
ons de theorieën van Spoerri en Christiansen liever, al pretendeeren zij niet zulk
een diep inzicht in het wezen der kunst als de auteur ons meent te mogen bieden.
Inmiddels moeten wij aan den anderen kant ons toch ook weer niet al te sceptisch
stellen tegenover des schrijvers beweringen. Al zouden wij ze voor het meerendeel
ook niet gaarne voor onze rekening nemen, er uit leeren kunnen wij zeker. Voor
niets dienen wij in onzen tijd zoo bang te zijn als voor een hermetisch gesloten
systeem en dit brengt met zich, dat wij minder rigoureus ten opzichte van
anders-denkenden (deze uitdrukking genomen in den letterlijken zin van het woord!)
behoeven te zijn dan het onze voorgangers vermochten.
ROEL HOUWINK.

E.J. Huizenga-Onnekes, Groninger Volksverhalen, Groningen, J.B.
Wolters' U.M., 1930.
De belangstelling voor Folklore neemt toe. Wij wezen daarop destijds met een enkel
woord, toen wij hier de werken van meester Van de Heuvel aankondigden. De
verschijning van ‘Groninger Volksverhalen’ door mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes,
bewerkt door den heer K. ter Laan, bevestigt, naar het ons voorkomt, deze
veronderstelling. De firma Wolters, van wie men verwachten mag, op grond van
haar bizondere reputatie op dit gebied, dat zij boeken als het onderhavige den vollen
maat van haar kunnen schenkt, liet zich inderdaad niet onbetuigd en droeg er zorg
voor, dat een royaal, doch tegelijk degelijk uitgevoerd werk haar magazijnen verliet.
Welk een schat van wijsheid, argeloos uitgesproken, is hier te vinden en hoe
kernachtig drukt dit volk zijn levenswil in zijn verhalen uit. Het zou getuigen van
lafheid, indien wij deswegen een ‘terug naar de natuur’ zouden doen hooren. Dit
‘terug’ is praktisch en theoretisch nu eenmaal een onmogelijkheid geworden, waaraan
nog enkel een verstokt romanticus vermag te gelooven. Doch dit neemt niet weg,
dat ook onze ‘steedsche’ houding, die per slot van rekening een even natuurlijke
mentaliteit bestemd is te produceeren, nog wel iets leeren kan van de pastorale,
hoe verschillend ook het milieu is van hun ontstaan. In dit verband zou ik willen
wijzen op het oude China, waarvan wij, moderne Westerlingen, ook nog zoo
ontzaggelijk veel kunnen opsteken; daar bestonden de tegenstellingen, die wij nu
vaak zoo snijdend scherp beleven, tusschen stad en land evenzeer, doch zij werden
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overspannen door een universeele wijsheid, die, verre van een abstracte wijsgeerige
theorie te zijn, diep in het praktische leven wortel geschoten had. Iets van deze
wijsheid spreekt ook uit de Groninger Volksverhalen en zij mag niet verloren gaan.
Want zij behoort niet aan den Groninger boer alleen, doch aan het volk, waarvan
hij deel uitmaakt. En dit is het wat zulk een folkloristisch werk tot een bron van genot
en vreugde maakt ook voor den ontvankelijken leeke-lezer!
ROEL HOUWINK.

N.J. van de Vecht, Onze Letterteekens en hun Samenstelling, Rotterdam,
N.V. W.L. & J. Brusse's U.M., 1930.
Voor ieder, die eenig praktisch belang heeft bij letterteekens - en wie heeft dat niet
tegenwoordig? - zal dit boek een zeer welkom bezit zijn. Voor den schilder en den
letterteekenaar natuurlijk in de eerste plaats, doch ook voor den binder en den
drukker, voor den uitgever en den reclamechef, wiens taak het is o.m. de advertenties
zijner firma te verzorgen. Want hoeveel tegelijk schoone en doelmatige
mogelijkheden in onze letterteekens te vinden zijn, leert ons dit rijk geïllustreerde
boek uitnemend.
Hoeveel dilettantistische typographie zou vermeden kunnen worden door het
gebruik ervan; hoeveel smakelooze reclames zouden wij minder zien op zuilen en
aanplakborden en, niet te vergeten, in de courant! Want welk een verbetering ook
over het algemeen in den laatsten tijd de reclame-biljetten als zoodanig hebben
ondergaan, wanneer het affiches betreft, die uit louter smoutwerk bestaan, valt er
gemeenlijk nog wel het een en ander te corrigeeren.
Moge dit werk van den heer Van de Vecht, dat met zooveel liefde, zorg en
vakkennis is tot stand gebracht en dat in de firma Brusse zulke uitstekende
uitvoerders vond, er het zijne toe bijdragen om de schoonheid in onze samenleving,
voorzoover zij betrekking heeft op de typographie, uit te breiden en te versterken.
ROEL HOUWINK.

Dr. J.H. Holwerda, Dorestaden onze vroegste middeleeuwen. Leiden,
A.W. Sijthoff's U.M. Geen jaartal.
Hoewel het boek van dr. J.H. Holwerda, den bekenden directeur van het Leidsche
museum van Oudheden, eenigszins buiten het kader valt van de in deze kroniek
aan de orde zijnde werken, kunnen wij toch niet nalaten van het verschijnen ervan
hier met een enkel woord melding te maken.
Niet alleen is het onderwerp van deze studie buitengemeen interessant, doch ook
de wijze van behandeling is van zulk een aard, dat men, als niet-archeoloog, haar
waarschijnlijk met hetzelfde genoegen leest als de vakman. De firma Sijthoff zorgde
voor een royale uitgave, geheel op kunstdrukpapier en besteedde blijkbaar groote
aandacht aan het fraai illustratiemateriaal. De reproducties tenminste munten alle
uit door klaarheid en scherpte.
ROEL HOUWINK.
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Chineesche kunst bij Peter Boode, Bazaarstraat te Den Haag
Wat de meeste menschen in gedachte voor Chineesche kunst houden, is slechts
een flauwe afspiegeling van wat deze kunst in haar machtige bloeitijdperken geweest
is. Tot vóór betrekkelijk korten tijd bestond er in West Europa nagenoeg uitsluitend
belangstelling voor het porcelein uit de latere verfijnings-perioden, hoofdzakelijk uit
den K'ang Hsi en Ch'ien-Lung (beide Ch'ing) tijd, in het beste geval uit den
voorafgaanden Ming tijd. En stellig vindt men onder deze decoratief geraffineerde
uitingen verrukkelijke stukken, maar deze te beschouwen als het a-z van de
Chineesche ceramiek komt ongeveer overeen met het verheerlijken van Grieg en
Mendelsohn als de grootmeesters der Europeesche toonkunst. Hieraan mag nog
toegevoegd worden, dat het grootste deel van dit in Europa populair geworden
porcelein voor doeleinden van uitvoer gemaakt werd. Waarmede niet gezegd wil
zijn, dat dit Chineesch export-product bij voorbaat van minderwaardig gehalte was,
maar het ligt toch voor de hand, dat het puikje van de zalm er zich hoogst zelden
onder bevond!
De laatste der groote s c h e p p e n d e perioden valt inmiddels in de Noordelijke
en Zuidelijke Sung dynastieën (± 960-1279 n.C.) en gaat dus vóóraf aan den
bovenbedoelden Ming-Ch'ing tijd. En weer hieraan vooraf gaan de streng gesloten
bloeiperioden van de geweldige T'ang en Han dynastieën, respectievelijk 618-906
n.C. en 206 v.C. tot 220 n.C.; terwijl het oudste, uitermate belangrijke en zgn.
barbaarsche tijdperk van bloei gerekend wordt te vallen in de Chou dynastie, ruim
1100 voor Christus tot aan 249 voor Christus.
Thans wordt gewoonlijk de Sung tijd als dé glansperiode in de Chineesche
kunstgeschiedenis beschouwd. Niettemin bestaat hierover terdege scherp
meeningsverschil en blijkt het evenzeer mogelijk, dezen tijd goeddeels te zien als
een renaissance der oude cultuurperioden. De Sung-producten zijn meermalen
reeds zéér verfijnd en missen veelal de uiterst krachtige vormgeving der somber
grootsche Han-, of der gedurfd zwierige T'ang-producten. Heel stellig ook zijn de
Sung-kunstenaars archaïseerend te werk gegaan, hebben zij zich bijv. op de oude
Chou bronzen duidelijk geïnspireerd - om in dit verband niet van nabootsen te willen
spreken! En niettegenstaande het feit, dat het misschien verantwoord kan zijn om
het historisch zwaartepunt voor de schilderkunst, in tegenstelling tot dat der plastiek,
iets later in den tijd te leggen, lijkt het mij zeer de vraag, of de metaphysisch verijlder
schilderingen van Ma Kuei of van Mu-chi (Zuid Sung), of ook die van bijv. Chao
Tai-nien (Noord Sung), werkelijk boven de concreter en vitaler scheppingen van
een Wang Wei of Wu Tao-tse uit den T'ang tijd gesteld mogen worden.
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Hoe dit zij, het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn, dat wat de Europeesche leek
tot voor korten tijd onder ‘Chineesche kunst’ verstond of nòg verstaat, slechts een
klein en betrekkelijk onbelangrijk deel is van het ontzagwekkend geheel dezer
hooggestemde, eeuwen en eeuwenoude kunstsoort. En terloops opgemerkt, dit
geldt evenzeer, wellicht in nog sterkere mate, voor de Japansche kunst. Nog altijd
zijn velen geneigd bij de beoordeeling van alle Oost-Aziatische, en waarschijnlijk
van überhaupt alle kunst, zich blind te staren op technische volkomenheid en
exotische bekoorlijkheid in den meer picturalen zin. Ten koste gewoonlijk van elk
dieper begrijpen der primaire, emotioneel beeldende waarden! De in 1929 gehouden,
enorm uitgebreide tentoonstelling van Chineesche kunst te Berlijn was nog op
ceramisch gebied een kras voorbeeld van dit overschatten der late verfijningskunst
ten koste van de vroege, soms duistere en plompe, altijd echter weergaloos bezielde
en meesterlijke uitingen van den vroegsten tot (of tot en met) den T'ang tijd. - Men
verwijt graag den Engelschman zijn hang naar ‘prettyness’ - terecht, maar de
oprechten zullen erkennen, dat het après tout geen specifiek Engelsch zwak is!
Het is daarom zeer verheugend, bij Peter Boode te Den Haag niet alleen
voorbeelden van de latere Chineesche kunstproductie aan te treffen, maar tevens
en in hoofdzaak een rijke verzameling brons en ceramiek, jade en plastiek, uit de
vroege tijdperken. Nu moet men vooral niet meenen dat het woord ‘vroeg’ hier
gelijkwaardig luidt aan het woord ‘primitief’.... Reeds de soms ‘flamboyant’
geornamenteerde Chou bronzen kunnen onmogelijk primitief genoemd worden.
Laat staan dus de stoer voorname Han-, de tegelijk strenge en sierlijke T'ang-, of
de hyper-gevoelige Sung-producten! China had in den Chou tijd al een paar eeuwen
cultureele ontwikkeling achter den rug. En voluit p r i m i t i e f mag bij Peter Boode
dan ook misschien enkel een groote pot uit de Kansu provincie heeten.
Deze is intusschen wel inderdaad primitief, want hij dateert uit het neolitisch
tijdperk. Ongeveer vijftig eeuwen geleden - het wil wat zeggen! - moet deze buikige
pot op een temperatuur van minstens 1100 graden gebakken zijn. Men heeft de
laatste jaren vele zulke bewaarvaten, met sober maar sterk sprekend geometrisch
ornament beschilderd, uit grafvelden in de Kansu en vooral Honan provincie van
het tegenwoordige China opgegraven; men vindt er o.a. mooie voorbeelden van in
het Louvre- en het Cernuschi-museum te Parijs, en in de Ostasiatiska Samlingarna
te Stockholm.
Hoogst opmerkelijk is de verwantschap welke deze vaatwerken vertoonen met
die gevonden in Perzië, Mesopotamië, Roemenië en de Cycladen eilanden der
Aegeïsche Zee, alsmede met die in.... Peru en Mexico! Het roept de vraag wakker
in hoeverre zulke overeenkomsten, hetzij van mythologischen, hetzij van
aesthetischen aard, tusschen primitieve cultuuruitingen in verschillende werelddeelen
verklaard moeten worden uit een langdurig proces
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van onderlinge beïnvloeding, dan wel uit een onafhankelijk, veelal gelijktijdig ontstaan
van dezelfde menschelijke denk- en werkwijzen in deze duizenden mijlen van
elkander verwijderde streken. Een vraagstuk waarop ik eens later, in ander verband,
uitvoeriger hoop terug te komen.
Behalve dit merkwaardig praehistorisch aardewerkproduct treft men bij Peter
Boode ook ritueele jaden aan, cicade-tongamuletten e.d., uit de grafkelders en
dateerend van 900 of 1000 v.C. tot plm. 200 v.C.; voorts een uitstalkast gevuld met
oude bronzen en éen met T'ang aardewerk (hoe karakteristiek zijn de plastisch
bewogen, breedverfijnde vormgevingen en de kleurige loodglazuren, welke steeds
den voet onbedekt lieten!); uit den Sung tijd het groengrijze noordelijke Celadon en
het gewoonlijk duivengrijze, vaak onregelmatig purperrood gevlekte Chün-Yao;
vervolgens veel specimina van keizerlijk porcelein van den Ming tijd af tot aan het
begin der 19de eeuw; Ming-blauw en 3 kleuren-Ming; jaden uit verschillende
tijdperken; grafplastieken en enkele interessante Skythische plastiekjes; last but not
least een buitengewoon gaaf Blanc de Chine Kwan-yin beeld....
Maar wat mij onder deze rijke en boeiende verzameling kunstvoortbrengselen
het sterkst wellicht trof was het hierbij afgebeelde grafpaard, dat een heel goed en
vooral een sierlijk voorbeeld mag heeten van een T'ang aardewerkplastiek en
waarvan de verhoudingen - de lengte van het lijf ten opzichte van die van hals en
pooten - kenmerkend zijn voor het Baktrisch type paard.
Deze kunst is wel het tegendeel van primitief! Zij is van aristocratische allure, van
groote cultureele verfijning, al is zij tegelijk méér dan enkel verfijnd en aristocratisch.
Hoe ver staat deze sculptuur niet af van de soms kinderlijk komische en aandoenlijke,
soms angstaanjagende vervaarlijke oerwezens, die men aantreft onder de plastische
verbeeldingen naar hond of jaguar, adelaar of slang bij de oude Mexikanen.
Dit gezadelde dier, dat gewillig zijn bereider in het graf zal vergezellen, het is een
onderdanig en welgemanierd, een hoofsch beest! Maar het gecultiveerde en het
zoo zeer beheerschte sluiten hier een besef van 's levens verraderlijke oorsprongen
niet uit. Want dit dier is niet ènkel 'n verfijnd cultuur-dier, niet ènkel 'n aristocratisch
parade-paard; ten volle heeft het nog de nerveuze en ongerepte vurigheid van dat
lenig en schrikachtig, dat ongebreideld wezen dat in oorsprong paard was. Slechts
met moeite wordt het in bedwang gehouden, - houdt het zich zelf in bedwang: - elk
oogenblik kan de vlam van het oerinstinct uitslaan. Zie de gespannen kromming
van de ruglijn, de ingehouden kracht der achterpooten; het trotsche en parate staan
van die achterpooten. Zie de strakke gespierdheid van den eenen voorpoot en het
hooggetilde van den anderen: uit de overdrevenheid van dit omhoogrukkend gebaar
spreekt een te-veel aan ongebruikte vitaliteit. Zie vooral de fiere, aristocratisch kleine
kop; vol voorname ingetogenheid, maar
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nerveus gespannen; snuivend en brieschend van ongeduldig maar bedwongen
leven.
Met veel beeldende intuïtie en een zeldzame kunde werd in deze
bewonderenswaardige plastiek een opmerkelijk schoon en edel evenwicht
gesuggereerd tusschen het cultureele en het instinctieve leven; werd een brug
geslagen van de ijlste toppen van het menschelijk bewustzijn naar de diepste
afgronden van het demonisch oergebied. Bijna ontstellend en voor ons ontmoedigend
is het te bedenken, dat ook het sterkste beeldhouwwerk van het huidige Europa
een vergelijking met zulk een T'ang plastiek niet kan doorstaan. En was zulk een
grafpaard voor dien tijd dan een zóó uitzonderlijk kunstwerk?
W. JOS. DE GRUYTER

Armand Rassenfosse, bij Martinus Liernur te Den Haag
Het is, ook in ons land, niet meer noodig, het werk van Rassenfosse te verdedigen.
Al zagen wij hier nooit veel van hem, wij kennen hem toch goed genoeg om te weten,
dat hij een der grootste grafische kunstenaars van onzen tijd is.
Een Luikerwaal. Geboren in 1860 in de ‘cité ardente’, zoo vlak bij onze grens en
zoo heelemaal Fransch; hij is thans 71 jaren oud, maar welk een ‘valeureux Liégeois’
nog altijd! In zijn jeugd was hij de vriend van Félicien Rops en legde hij zich in zijn
vrije uren met een geweldige ambitie toe op de grafische technieken en vooral op
het terugvinden van een etstechniek, welke Rops had uitgevonden, maar waarvan
het recept verloren was gegaan. Die eerste jaren, toen Rassenfosse nog
handelsbediende was en hij de kunst alleen maar in enkele vrije uren mocht dienen,
hebben over zijn latere leven beslist. Hij is vóór alles gebleven: grafisch kunstenaar.
Op 27-jarigen leeftijd ontvluchtte Rassenfosse den handel en stortte hij zich in de
kunst. Bezield met een krachtigen wil en ongeloofelijk-groote werkkracht, wist hij in
de daarop volgende jaren zijn kunst te volmaken tot de hoogte, welke hij al spoedig,
dank zij zijn grooten aanleg en beheersching van de techniek, bereikte.
Rassenfosse is vooral de teekenaar van het vrouwelijk naakt en het is zijn
verdienste, dat hij daarin iets zeer eigens heeft weten te scheppen, dat recht van
bestaan heeft naast het werk van groote Fransche tijdgenooten. Zijn naakt is nooit
sensueel of onkuisch, maar het is, aan den anderen kant, ook heelemaal niet
vergeestelijkt, maar gezond-zinnelijk, met een uitgesproken voorliefde voor de fraaie
lijn en de schoone plastiek. Niets voor Calvinisten of voor hen, die met alle geweld
het naakt willen ‘vergeestelijken’.
Een prachtige en zeer representatieve tentoonstelling van zijn werk was
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te zien bij M a r t i n u s L i e r n u r in D e n H a a g . Uiterst subtiele
potloodteekeningen, speciaal uit de latere jaren, voortreffelijke etsen en litho's en
ook eenige schilderijen, welke van dezen geboren graficus verrassen door hun
voorname kleur. Maar het belangrijkst is Rassenfosse als grafisch kunstenaar. Wat
hij bereikt in de techniek van de potloodteekening, in de litho en ets, is voor onzen
tijd uiterst zeldzaam, en merkwaardig is het om te zien, hoe deze ruim 70-jarige
jong blijft in zijn uitdrukkingswijze en ook het moderne gevoel tot uitdrukking weet
te brengen.
Zijn potloodteekeningen uit de laatste jaren hebben eenige verwantschap met
die van den Parijschen Japanner Foujita. Ook Rassenfosse zet zijn figuren op met
enkele onfeilbaar-scherp getrokken omtrekken; daarbinnen modeleert hij het naakt
blijkbaar door met een zeer zacht en puntig stukje gomelastiek te vegen in het
gedoezeld potlood der schaduwen. Wat hij hierin bereikt is technisch even meesterlijk
als het werk van groote meesters voor vroeger eeuwen.
Merkwaardig zijn ook zijn etsen van vrouwelijk naakt en gekleed model. Men kent
ze, die groot geziene, met enkele scherpe lijnen aangegeven composities, in al hun
eenvoud absoluut volledig. Maar er zijn er ook, die niet dadelijk als etsen zijn te
herkennen en die ons doen raden naar de gebruikte techniek. Het lijken op het
eerste gezicht potloodteekeningen of litho's. Men herkent in de potloodlijn zelfs het
grein van het papier, de breedte van de potloodpunt. Hier is de onvermoeide zoeker
aan het woord, die niet schroomt om een ets te doen ontstaan door te teekenen op
een dun vel papier, gelegd op het etsvernis en waardoor hij alle elementen van de
potloodlijn weet over te brengen op de etsplaat.
Men heeft Rassenfosse's werk soms als oppervlakkig gekenschetst; ik geloof
niet, dat dit juist is. Het mist juist alle banaliteit en wie goed toeziet bemerkt al gauw,
dat het bij hem niet in de eerste plaats gaat om den schoonen vorm. Wel zal men
bij hem niet de diepe deernis met het lot der armen vinden, zooals Käthe Kollwitz
die geeft, maar aan innigheid ontbreekt het hem geenszins, getuige b.v. zijn even
voorname als innige schilderij van moeder en kind ‘soins maternels’, een onderwerp,
dat hij ook gaarne en vaak in ets heeft gekozen of in litho.
Het spreekt intusschen van zelf, dat zijn werk typisch Fransch is, zoowel van
geest als van vorm. Het sluit zich aan bij dat van Renoir en vooral bij dat van Degas,
aan wien Rassenfosse zeer na verwant is, al bereikt hij niet de hoogte van dien
genialen kunstenaar. Wil men door vergelijking de waarde van Rassenfosse bepalen,
dan kan men zeggen, dat hij, naast Degas, wat grover is, wat minder voornaam,
doch technisch schier zijn gelijke. En dat is al heel wat!
‘Pour bien comprendre Rassenfosse’ - aldus Georges Pierredon in een litterairen
almanak 1914 van Crès - ‘il faut savoir ce qu'est la Wallonie,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

390
cette terre si francaise, si discrète, si légère, si aérée, où les gens ont le goût vif, la
tête prompte et le sang qui pétille.’
J. SLAGTER

Paul Arntzenius in de kunstzaal Kleykamp, Den Haag
Een tentoonstelling van nieuw werk van Paul Arntzenius brengt geen groote
verrassingen, want wij weten, wat wij aan hem hebben en onze verwachtingen
worden noch teleurgesteld, noch overtroffen. Ook nu, bij K l e y k a m p i n d e n
H a a g geeft hij ons, in een verzameling van nieuwer en ouder werk, zijn kunst,
zooals wij die van hem kennen en waarin hij dezelfde blijft, die hij was: een schilder
van uitstekende gaven, fijn, sympathiek, beschaafd, die ons steeds weer inneemt
door zijn zorgvuldigheid, zijn toewijding, zijn teederheid.
Wij hebben in deze rustige tuinzaal Kelder gezien en Permeke, nog kort geleden,
en ons even onthutst gevoeld, door de schier bandelooze ruigheid van den laatste,
die den vorm verwaarloost en schijnt te schilderen met een modderigen bezem. Is
er dan - vragen wij ons af - in onzen bewogen tijd nog wel plaats voor den
geächeveerden vorm, de delicate voordracht, de elegance van het detail? Och,
waarom niet? Alleen de diepte en de zuiverheid der expressie zijn van het eerste
belang, de vorm is bijzaak. Ging het alleen om den vorm, men zou b.v. Permeke
moeten veroordeelen, maar is daar niet de kracht van zijn zegging? En als Arntzenius
die kracht miste, wij zouden hem, alleen om zijn schoonen vorm, niet mogen
aanvaarden. Zeker, het werk van Arntzenius is niet grootsch en het vormt geen
belangrijke schakel in de ontwikkeling der schilderkunst; het is, in den goeden zin,
traditioneel. Maar het heeft genoeg kwaliteiten om aanspraak te maken op onze
waardeering. Het is eenvoudig en zonder eenige aanstellerij of mooidoenerij. Het
is zuiver van gevoel en komt direct voort uit een gevoelige schildersnatuur, die zoekt
naar de intieme stemming en den fijnen toon. Het is altijd vol fijne harmonie.
Arntzenius neigt in zijn sentiment naar Frankrijk. Wij zien dat in de compositie
van zijn landschappen en stillevens, in zijn zin voor rustige, goede verhouding.
Typisch-fransch van geest en van vorm is b.v. dat bijzonder aantrekkelijk hoekje
van de Tuilerieën en denken wij niet even aan Chardin, dien edelsten van alle
Fransche stillevenschilders, als wij sommige van zijn stillevens zien?
Hier en daar, b.v. in zijn marines, is Arntzenius wat zwak, maar er is genoeg, dat
mij bijblijft als goede, zuivere kunst en dat mij een milde verademing geeft, als hadde
ik, na Duitsch expressionistisch proza, even een bladzijde van Xavier de Maistre
gelezen.
J.S.
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Pottenbakkerskunst van Lea H. Halpern in de kunstzaal Kleykamp, Den
Haag
In de kleine bovenzalen van de kunsthandel Kleijkamp heeft onlangs Lea Halpern
haar werk ten toon gesteld. Wie onvoorbereid de zalen binnenkomt wordt getroffen
door een kleurenweelde, een schittering van fijne en gebroken tinten, naast heel
felle sterke kleuren, die dadelijk den aandacht weten vast te houden. Bij nadere
beschouwing treft vooral het eerlijke, zuiver gevoelde, dat dit werk karakteriseert.
Dit is geen werk, dat gemakkelijk aanspreekt. Het groote publiek zal er weinig van
zijn gading vinden. Zooveel te meer de ware liefhebber van ceramiek. Hij kan
beoordeelen met hoeveel toewijding en geduld, met hoeveel overgave en liefde dit
werk tot stand werd gebracht. Hij weet het ruige en stoere, dat vaak een
monumentaal karakter aanneemt te waardeeren en verbaast zich over den
mannelijken inslag van dit werk eener vrouw. Nergens is er gezocht naar lieve,
‘mooie’ effectjes. Deze kunst is niet behaagziek of vriendelijk. Ze is er des te
belangwekkender om.
Neem eens zulk een schaaltje, zulk een pulletje in uw hand. Hoe bespeurt ge nu
de gevoeligheid der vormen, hoe waardeert ge nu den rijkdom der glazuur in zijn
tallooze schakeeringen, zoo geheel passend bij het te versieren voorwerp. Nu eerst
gaat dit voor u leven, tot u spreken.
In een viertal vitrines ziet ge de fraaiste specimina. Daar is de vitrine met het
prachtig turkoois, een met ongeloofelijke inspanning bereikte kleur, geheel afwijkend
van de smeltende, vriendelijke tintjes, die men in den kunstnijverheidhandel zoo
vaak aantreft. De gesloten vorm van de strenge, stoere pul verdraagt uitstekend
deze glazuur, die met de scherf een uitnemend geheel vormt; een fijne, donkere
craquelure verlevendigt even het effect. De hiernaast prijkende, meer geopende
kelkvorm is van een doorzichtiger blauw, terwijl ook de kleine pulletjes en bakjes,
die de ruimte verder aanvullen interessant zijn van bewerking, vooral de zeldzaam
fraaie beker, heel dun uitgedraaid, die van binnen een aan batikwerk herinnerend
aspect vertoont. Daarboven het gloeiende kanariegeel, een merkwaardige kleur,
die men nooit bij andere pottenbakkers aantreft, daar de samenstelling geheel het
geheim van Lea Halpern is. Uw aandacht wordt getrokken door een hoogen,
opgekneden bekervorm, ruig en sterk, en zeldzaam boeiend. Op de schaaltjes
toovert een zwarte loop-glazuur over het diepe geel een wonderfraai effect. In de
tegenovergestelde vitrine worden we getroffen door de matte goudglanzen van het
aventurin. Hoe prachtig verdeelt zich deze glazuur, terwijl het voorwerp zelf als met
een uiterst fijne goudstof overpoeierd lijkt.
In de nevenzaal treffen ons de celadons en craquelé's. Men gevoelt het: Lea
Halpern is bij de oude Chineezen in de leer gegaan en ook van andere
oud-Aziatische volkeren heeft ze getracht de geheimen te benaderen. Zie
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die groote monumentale kom in de linker-vitrine der achterzaal. Doet het niet denken
aan een stuk uit de goede perioden der Chineezen? Ook die weekgroene celadons
herinneren aan de prachtige technieken van het Hemelsche Rijk, evenals het rijke
en toch blanke room-kleurige aardewerk, dat onderling sterk gedifferentieerd is.
Een der voorwerpen, die het meest de aandacht trekken, is wel de sterke pul van
groote afmetingen, waarover de gele en zwarte glazuur zulke prachtige lagen vormt.
Men ziet het aan haar werk, dat Lea Halpern zeker is van haar kunnen. Het blijkt
vooral ook uit een hooge, slanke pul, die niet zoekt te behagen door rijkdom van
kleuren, doch treft door haar strakke en sobere lijn.
In een hoek een groote blanke vaas, met in relief uitgeknede diervormen, prachtig
gemodelleerd. Trouwens elders treffen we eveneens zeer levendige dierplastieken,
zoowel geestig als fantastisch; beide eigenschappen vinden we in haar schaakspel
terug. Deze kunstenaresse beschikt daarbij over een kleurpalet, dat menig schilder
haar kan benijden en verstaat het, om alles uit de materie te halen, wat deze maar
geven kan. Het sterkst is zij daar, waar zij zich met absolute overgave kan verdiepen
in de techniek van haar vak, want Lea Halpern is bovenal vakkundige. Zoo hangt
er een bord, dat hoogst merkwaardig is door de toegepaste techniek van het krimpen
der glazuur: daar waar de blanke engobe ineengekrompen is, breekt de roze-roode
ondergrond door. Voor liefhebbers en kenners, een ceramiek-tentoonstelling ‘om
van te watertanden’.
MATTY VIGELIUS
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Radda
door W. Jos. de Gruyter
VAN de levensaangelegenheden der kunstenares, wier ongewone naam hierboven
prijkt, weet ik nagenoeg niets. Van Oostersche afkomst, werkt zij reeds vele jaren
te Parijs. Zij werd als kind door pleegouders op het land opgevoed en moet het
zwaar en somber gehad hebben. Nog een meisje, trachtte zij de benauwenis van
dit eenzaam bestaan te vergeten door in de dorpskerk uren lang onafgebroken te
staren naar de gebrandschilderde ramen, zich overgevend aan den toover van hun
lijnenspel en kleurflonkering. Reeds sluimerde daadkrachtig de hunkering naar het
schoone in haar, want terug in huis trachtte zij in haar borduurwerk iets van dezen
luister weer te geven en vast te leggen. - Totdat op een dag, het was voor haar en
voor ons een goede dag, een schilder in het dorp kwam, het borduurwerk zag, haar
doek, penseel en verf gaf, en haar zeide voortaan te schilderen wat zij tot dan toe
geborduurd had.
Ge moogt naar wensch het bovenstaande als Wahrheit of als Dichtung opvatten,
het is om het even. Laat het voldoende zijn te beseffen, dat deze hoogst eigenaardige
en talentrijke schilderes een autodidacte is en dat zij vermoedelijk pas aan het begin
van een wellicht glansrijke ontwikkeling staat. Wat reeds bereikt is mag dan zeker
van dien aard heeten, dat wij ons ten zeerste daarin mogen verheugen.
Radda dan is een te Parijs wonende en werkende schilderes en de eerste indruk
van haar kunst is ook inderdaad, dat deze een duidelijk Fransch karakter draagt.
Men herkent dit Fransche terstond aan haar voordracht, aan haar verfbehandeling.
Radda's middelen zijn kenmerkend de huidige Parijsche, haar doeken hebben die
ondefinieerbare bekoring van de psychisch bezielde materie, van de geestelijk
vervulde techniek, waar wij Noorderlingen niet tegen op kunnen; die ons opwindt,
ons van verbazing doet glimlachen of van ergernis.... dol maakt. Want wàt wij
Hollanders - èn Duitschers èn Engelschen - ook vermogen, wij kunnen niet, wij
kunnen nooit met verf tooveren, zooals een Franschman het kan en zooals Radda
het kan.
In een Fransch schilderij schijnt alles verf en niets schijnt verf; een Fransch schilder
van eenige beteekenis kan, naar het ons voorkomt, niets of nagenoeg niets te
zeggen hebben en toch onweerstaanbaar boeien. Boeien enkel en alleen door zijn
voordracht. Het is de bijna magische gevoeligheid van zijn zwevend-vaste
penseelstreek, virtuoos en tegelijk onopzichtig, welke ons zoozeer in verrukking kan
brengen. Ook Radda's kunst vertoont volop deze eigenschap; dit overredende van
de verf. Waarop berust het? Op een gemakkelijke vingervaardigheid of op een
onpeilbaar diepe intuïtie? ....
Radda schildert bloemen, vruchten, visschen, naakten; maar nauwelijks
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gaat ons dit aan. Het schijnt zoo weinig ter zake te doen wàt zij schildert. Zou zij
niet evenzeer verblijden indien zij het in haar hoofd haalde, een reeks doeken met
praehistorische monsters te bevolken, of kinderlijk-kleurig het Oude Testament in
beeld te brengen? En toch moet ge niet meenen, dat deze kunst bloeit uit een
aesthetisch luchtledig. Zij ontspringt regelrecht uit het hart, of zoo men wil: uit een
sterk levende verbeelding. Maar dit verbeeldingsleven voedt zich voortdurend met
de vormen van het waarneembare, toetst zich aanhoudend aan de zintuigelijke
werkelijkheden. Nergens ontwijkt Radda die werkelijkheden, integendeel, zij put er
al haar inspiratie uit. Uit het rechtstreeksche contact met de dingen bloeit haar
verwondering op en het is deze verwondering over de levensverschijningen, die zij
beeldt, méér nog dan die verschijningen zelf. Want Radda geeft geen stoffelijkheid
met daaraan verbonden ‘stemmingskunst’; zij vertolkt een intuïtieve droomsfeer,
door de werkelijkheid in haar opgeroepen, en het is dit tenslotte, dat haar lichte en
bekoorlijke kunst van tijd tot tijd verwant doet zijn aan die van Redon, van Ensor,
van Van Gogh.
Van deze kunst kon men voor het eerst hier te lande in 1929 kennis nemen in
den kunsthandel Huinck te Utrecht, thans Huinck en Scherjon te Amsterdam, waar
ook regelmatig haar laatste productie te zien was. Kort na dit debuut in Holland - te
Parijs moet zij sedert 1924 tentoongesteld hebben - werd bij ‘Voor de Kunst’ in
Utrecht een grootere expositie van haar werk gehouden, terwijl een zeer omvangrijke,
m.i. iets té omvangrijke tentoonstelling in den Rotterdamschen Kunstkring versch
in het geheugen ligt.
Volkomen herinner ik mij nog den eersten indruk, door deze schilderijen bij Huinck
te Utrecht op mij gemaakt. Er hingen er een vijftal temidden van werk van Jongkind
en Verster en Breitner, Decamps en Daubigny, Bonvin, Boudin, Vollon, Raffaëlli,
Marquet.... ge zult toegeven: geen alledaagsch gezelschap! Maar Radda hield het
uit. Het vijftal riante doeken van haar hand handhaafden zich tegenover de
meesterstukken van de romantiek en van het impressionisme door hun frissche,
oer-vrouwelijke spontaneïteit, door hun sierlijkheid en intensiteit, vooral echter door
hun uitzonderlijken en nadrukkelijken zin voor het fantastische en bovenwerkelijke.
Het waren dan ook niet de minste Radda's, die er bijeengebracht waren - dit trof
mij bij het terugzien ervan op de tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring,
ook al dwong het geheel van haar arbeid toen de stellige erkenning af, dat Radda
het laatste paar jaar aanmerkelijk aan gaafheid en fijnheid in de voordracht had
gewonnen. In Utrecht hing daar ten eerste het eigenaardige Oesterschilderij, dat
de reeks tekstafbeeldingen hierbij opent en dat mij nog steeds een harer
merkwaardigste uitingen toeschijnt. Geen met overleg gekozen, met zorg geschikt
gegeven. Integendeel, zóó maar 'n aantal oesters bijeen geworpen, gelijk deze ook
in een winkel op wat groen uitgestald konden liggen. Niet de minste poging tot wat
men com-
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positie noemt, noch in den academischen, noch in den modernen zin. Niet de minste
poging ook tot stofuitdrukking of tot perspectief. Geen stilleven-schilderij dus in den
zin zooals Vollon het gaf; geen stillevenschilderij zelfs in den zin zooals Verster het
gegeven zou hebben, gesteld eens dat hij oesters had geschilderd.
Dit is, zoo men wil, in het geheel geen stil-leven-kunst! Het is de natuur in haar
eeuwige wording en worsteling begrepen; een klein fragmentje, vinnig en
geheimzinnig, van dat groote, kosmisch doortrilde geheel der natuur. - In een vlak
zijn enkele oesters neergeschreven met een schilderlijk handschrift, dat even gejaagd
nerveus als stellig en overtuigd aandoet. Zij rusten niet op een hechten ondergrond:
het groepje zweeft, zwermt, ja krioelt en danst, davert van een onverwacht en
eigenzinnig leven. De kunstenares was het klaarblijkelijk geen oogenblik erom te
doen, de stoffelijke picturale schoonheid der oesters weer te geven, maar enkel de
bewogenheid van schelpdiertjes te suggereeren. Terecht dan ook heeft mej. C.A.B.
van Herwerden in een Elsevier's-kroniek van Jan. 1930 er op gewezen, dat dit werk
met geen oesterstilleven van eenig anderen stillevenschilder te vergelijken valt. Het
is ten stelligste in dit genre een unicum en één dier uitingen, waarin Radda's kunst
heel sterk verwant schijnt aan die van den zooveel grooteren Vincent, welke kunst
immers vóór alles een regelrechte l e v e n s openbaring beteekende.
Hetgeen niet inhoudt dat in zulk werk louter schilderkunstig niets te genieten zou
zijn! Met hoeveel vaart en élan en met welk een onafwijsbare directheid blijkt hier
alles, tegelijk heftig en sierlijk, op het doek geslingerd. Hoe virtuoos is het spel van
de schichtige kringellijntjes der schelpen en van de uitwaaierende sprieten, als een
wilden krans daar omheen. En wat tenslotte in dit zoo lyrische werk bij nader toezien
nog het meest kan verbazen, is de scherpte der waarneming, die eraan ten grondslag
ligt. Want het is duidelijk, dat de kunstenares zich terdege nauwkeurig rekenschap
heeft gegeven van het kleur- en vormwezen dezer schelpen; dat zij het een en ander
tot volkomen rijpheid in zich liet komen, alvorens den sprong te wagen en hare
bevindingen te uiten. Schijnbaar zich gaan latend op de impulsen van het oogenblik,
beeldt zij niettemin, bijna verhalenderwijze, een geheel afgeronde
verbeeldingswereld, die langzaam aan gegroeid moet zijn uit een dringende innerlijke
noodzakelijkheid van levensaanvoeling.
Dit element nu van door het leven gegrepen te zijn, het geldt voor lang niet al wat
Radda maakt in eenzelfde mate. Generaliseerend gesproken geldt het heel wat
sterker bijv. voor haar aquariumstukken en vischstillevens, tot welke groep ook deze
Oesters gerekend kunnen worden, dan laat ik zeggen voor haar naakten. Het woord
‘inspiratie’ lijkt mij in dit verband ontoereikend. Het is een zoo sterk zich over de
dingen verwonderen, een zoo zeer gepakt zijn door een besef van de
geheimzinnigheid der levensproces-
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sen, dan men den indruk kan krijgen als was het werk in trance tot stand gekomen.
Het ligt voor de hand, Radda's aquaria met die van anderen te vergelijken en dan
komt allereerst de naam G.W. Dysselhof in ons op. Welk een kloof echter tusschen
de beide opvattingen! Zonder het een boven het andere te willen stellen mag
opgemerkt worden, dat Radda's vizie fantasierijker is en onmiddellijker tot onzen
geest spreekt. Zij geeft niet de schoone, vaste, soms verdroomde, maar altijd
verantwoorde stoffelijkheid, die Dysselhof ons gaf; niet den klaren bouw, het
zorgzaam samenstel, het zoowel zaak- als zinrijk détail. Zij geeft niet de warme en
wazige, bijna zou men schrijven de behaaglijke doorzichtigheid van het water met
het roerloos omhoog-groeien van waterplanten en met de vertrouwde visschen,
gewoonlijk in een hypnose van zwevenden stilstand gevangen - dit alles rustig,
strak, vol diepe en zwijgzame overgave geschilderd. Ook van Dysselhof ken ik
wondermooie aquaria, vooral uit den lateren tijd, toen zijn werk aan toover
aanmerkelijk won - maar zij zijn nauwelijks met die van Radda te vergelijken! Het
is de scherp keurende, objectieve gevoelsaandacht, die ons treft bij Dysselhof, de
sfeer van nauwlettende en peinzende bezonnenheid, naast zijn altijd betrouwbare,
zij het nooit buitengewone vakkundigheid.
Radda blijkt in elk opzicht zijn tegenpool. Zij streelt niet eerbiedigend de glanzende
huid der statische verschijningsvormen, maar tast zonder omzien en ongeduldig
naar het beweeglijke hart, naar de geheime kernen van dynamisch leven. Zij
versmaadt de langzame, analytische werkwijze en grijpt met een even gretige als
waaksche intuïtie naar de voornaamste karakteristieken van wat haar boeit. En wat
haar boeit, het is vooral het magische, het ongehoorde en verrassende; de vreemde,
rustelooze beweging van het water en van al wat daarin leeft. Op vrije wijze geeft
zij eer een beeld te zien van wat zich vermoedelijk in ongekende diepzeegebieden
afspeelt, dan dat zij ernaar streeft, het toch altijd eenigszins kunstmatige van een
aquariumsfeer op te roepen. Het is het avontuur van het werkelijke aquatische leven
in zijn grillige bewogenheid, dat haar onweerstaanbaar heeft getrokken: het plotseling
verraderlijke vooruitschieten van visschen; het beklemmende kronkelen van 'n aal
of het lichtelijk verdwaasde rondtollen van 'n zeester; het aanhoudend en wriemelig
door elkander op en neer gaan van allerhand klein gedierte, elk met een eigen
bewegingswijze, waar plots middenin het geestig accent van een overmoedig
zeepaardje komt opdoemen, in enkele arabeskachtige halen van het penseel
gefixeerd; vooral ook het eigenaardige, schaduwachtige bloeien van zeeanemonen,
en het wiebelend dalen en rijzen van kwallen; en met hoog daar boven nog iets van
een sneller stroomende waterlaag en van mee-deinende, mee-wuivende flossige
varens en wieren....
Radda's aquaria van een paar jaar geleden gaven vooral het grillige en het bijna
beklemmende van onderzeesche gebieden. Er was vaak iets van een
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visionnaire onrust in het werk, iets dat terstond pakte; maar de voordracht bleek
weleens wat ruw en overhaast, de compositie deed een enkele maal te rammelend
en willekeurig aan. Haar laatste stukken zijn duidelijk geordender en vooral van
kleur ook fijner en rijker doorwerkt. Ik beeld er een van af, tot haar compleetste
uitingen in dit genre te rekenen. Ook hier bekommert de schilderes zich niet, of
weinig om vastheid van bouw en perspectivische wijking, ook hier is het haar
allereerst te doen om den levendigen gang van haar sprookjesverhaal, maar het
vroegere verontrustende blijkt geweken, heeft plaats gemaakt voor een milder en
muzikaler sentiment en een bloeiender voordracht. In het bijzonder zijn de visschen
en vischjes onderaan, met hun afwezig starende oogjes, hun fijne vinnen en
voorname, uitwaaierende staarten, strakker en betoomder geschilderd dan in de
oudere stukken het geval was. Hier zien wij een overgang naar haar laatste
karperstillevens, waarin een ietwat geslotener en gestijlder opvatting tot uitdrukking
komt en waarover aanstonds nader.
Het is vooral de kleur - helaas moet deze in de reproductie verloren gaan - die
aan zulk een aquariumstuk zijn groote bekoring geeft. De blanke ongereptheid van
het wit en het paarlemoergrijs; de teederheid der koele, frissche jonge groenen;
schemeringen van rose als zacht klinkende, verre beloften; terloopsche nabije flitsen
van geel en goud, en met aanhoudend daar tusschen door de spelingen van een
bleek, etherisch blauw - heel deze zilverachtige geschakeerdheid van verscheiden
kleur stemt samen tot een welluidend, overredend accoord. Rustig deint het water,
wapperen slierten van vreemdsoortige vegetatie, stijgt een kwal als een ballon de
ruimte in, dartelen vischjes her en der, terwijl een zeeanemoon, met iets van het
onbepaalbare en tegelijk nadrukkelijke dat droomverschijningen kunnen hebben,
een bevredigend middelpunt vormt in deze geluidlooze, schijnbaar ook doellooze
wereld.
Is Radda naar mijn inzien vóór alles een schilderes van aquaria en van
vischstillevens, zij is toch in nauwelijks mindere mate ook een schilderes van
bloemen. Ook in haar bloemstukken blijkt zij vaak van het paletmes gebruik te maken
en teekent zij meermalen een zwierig spel van lijnen als een trillend, levend netwerk
van aderen in de vrij dichte huid van de verf. En het ligt voor de hand, dat zij in haar
bloemschilderingen het sterkst haar lust tot het kleurige botviert. Zelden misschien
met een feestelijker élan dan in het hierbij afgebeelde Bouquet de Printemps, dat
een van het vijftal Radda's uitmaakte op de boven vermelde tentoonstelling bij Huinck
te Utrecht en van dat vijftal de kroon spande. Lichter en stralender nog dan men uit
de afbeelding zou kunnen vermoeden, schijnt dit werk bijna een orgie van blanke
mat-briljante kleuren. En ook hier is alles actie, ook hier het rhythme der natuur, in
het kunstwerk voortgezet: men ziet als het ware de knoppen zwellend rijpen en
openbarsten, in het volle licht de bloemen pralend bloeien, de tippen van blaren
dan snel weer vergelen, en aanstonds zullen veel kleine,
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zacht-vleeschige bloemblaadjes dwarrelend afvallen en op de winden wegwaaien....
In dit doek geeft Radda vooral de weelde van het wild en geurend, het uitgelaten
bloeien van bloemen, gelijk zij ook in haar manden, zwaar met fruit of met bloemen
beladen, op bijna Oostersche wijze die weelde, dien uitbundigen overvloed der
natuur kan suggereeren. Elders echter, en in het bijzonder in verschillende
bloemstukken uit den laatsten tijd, geeft zij meer het innige en het teedere der
bloemen; wilde bloemen speciaal, tot een dichte toef met een lint tezamen gebonden
of bijeen geschikt in een uiterst sobere, blauwe of bruine vaas. In deze werken treft
allereerst de argeloosheid van haar visie en van haar altijd gevoelige en vlotte
zeggingswijze - een argeloosheid, in zuiverste oogenblikken aan het sublieme
rakend! Erkend moet echter worden, dat deze bloemstukken, gelijk trouwens Radda's
geheele productie, sterk ongelijk kunnen zijn. Is het wel anders denkbaar bij een
zoo duidelijk van hare bezieling afhankelijke schilderes?
Sterk komt deze ongelijkheid in haar achtergronden tot uiting. Zij geeft deze steeds
onwezenlijk, als het ware vapoureus: uit een soort wolkenhemel vol kleurreflexen
komen bloemen en vruchten en visschen en naakten tot ons! Menigmaal bereikt
Radda hiermede inderdaad eigenaardige en persoon lijke, soms verrassende
effecten; vaak echter ook laat deze opvatting van het fond onbevredigd, doet zij te
willekeurig en te gemakkelijk bereikt aan. In het bijzonder houdt, of moet ik schrijven:
hield, het ovaal af schaduwen van het fond met te opzichtige, ja opdringerige
kleurvlekken naar de hoeken toe, een duidelijk gevaar in, niet het minst waar dit in
een truc dreigde te ontaarden. Daarom verheugde het mij bij Radda's allerlaatste
vischstillevens op de tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring te
bemerken, dat zij deze werkwijze hetzij sterk had getemperd, hetzij geheel had laten
varen. Het totaalaspect dezer laatste werken leek mij hierdoor aanzienlijk te hebben
gewonnen.
Ook in de naaktfiguren, die ik van deze schilderes ken, komt een zekere
ongelijkheid en onevenwichtigheid tot uiting; ook hier blijkt niet àlles uit een dringende
innerlijke noodzaak ontstaan. Twee dezer figuurstukken vertoonen evenwel een
kleur en een verfbehandeling, welke Radda zelden zoo ooit heeft overtroffen. Het
een is een liggend vrouwennaakt op licht blauwen ondergrond en tegen een met
guirlandes van bloemen behangen fond, bloemen als kleurig lichtende Chineesche
lampions op een zoel windje heen en weer gewiegd. Het andere, hierbij afgebeelde
naakt, eveneens een rustende vrouwenfiguur, is van vormen heel zwaar - zoo men
wil, allerplompst. Het zou aan Renoir's latere naakten kunnen herinneren, ware het
niet dat het troebele sensualisme, dat den lateren arbeid van dezen meester zoo
ongunstig kenmerkt, aan Radda's doek geheel vreemd is.
Waarom de schilderes een zoo welgedaan model koos? Ik laat graag de
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beantwoording der vraag aan den lezer over.... Misschien wel, wie weet, pour épater
le bourgeois? Of misschien ook enkel onder de suggestie van Picasso's zucht naar
het volumineuze, waarvoor de calvinist uit koelere streken ontsteld terug deinst.
Men zou zich voorts een wel wat gewaagde vergelijking kunnen veroorloven met
de oude Boeddhistische tempelplastieken, welke immers, niet zoo lang geleden
nog, in een der groote Hollandsche dagbladen voor ‘koekdeeg-poppen met
worst-armen’ werden uitgescholden! - Persoonlijk hinderen mij de gezwollen vormen
van dit naakt geen oogenblik; alleen zou ik het gelaat uitdrukkingsrijker wenschen.
Het is duidelijk, dat de kunstenares met opzet een sluimerend en onpersoonlijk
Eva-type heeft willen beelden, maar aan den indruk van ietwat hinderlijke
pop-achtigheid ontkomt men niet. Coloristisch is het werk evenwel van dien aard,
dat men bij het zien ervan in de werkelijkheid graag elke bedenking terzijde schuift.
Welk een weelde van teere, blanke kleuren, culmineerend in de volle, krachtige
accenten van het felkleurig boeket dat zij in de hand houdt!
Staan deze figuurstukken eenigszins buiten haar gewone doen, dit geldt in nog
sterkere mate van twee uitzonderlijke composities, die zich op de tentoonstelling te
Rotterdam bevonden: een Kerstkribbe, met een alweder Hindoesch opgevatte olifant
op het voorplan - een Kerstboom, waarvan een kleurreproductie als frontispice
hierbij gegeven wordt. Deze afbeelding, het spreekt van zelf, zou men nog altijd
beter wenschen dan zij is! Want altijd wordt de kleur iets harder, iets minder doortrild
van subtiel leven, dan op het werkelijke doek. Niettemin verheug ik mij zeer in het
bereikte, daar het den lezer een heel wat juisteren indruk van het oorspronkelijke
zal geven, dan ooit het geval kon zijn met een zwart-wit reproductie.
Zagen wij, volwassenen, sedert prille kinderjaren wel ooit den Kerstboom zóó als
een niet te gelooven en niet te aanvaarden oogenfeest van kleur en schittering, als
een verwarde wemeling vol verblijdenden toover? - Deze Kerstboom zweeft meer
in de verbeelding, tegen een fond van licht en sneeuw en dwarrelende gele sterretjes,
dan dat zij stevig in een binnenkamersche werkelijkheid geplant staat; toch, hoe
goed werd ondanks dit luchtig zwierige en ontstoffelijke in de voordracht, bijv. het
ruige en het zacht-stekelige van de groene naaldpartijen uitgedrukt. - Onder den
boom twee poppen, contrast van blond en zwart, van beauty and the beast. Spel
van marionetten in een wereld van doen-alsof, rijk aan wat Anatole France genoemd
heeft ‘de naïeve gratie, de goddelijke onhandigheid’ van het marionetten-spel.
Schalks en sceptisch begluurt haar de nikker.... en zij, de verbijsterde blondine met
aanbiddelijke vlechten en vuurroode koontjes van de opwinding, noodt ons uit haar
wonderboom te bezien. Als een halo van stralend blauw cirkelt haar de hoed om
het hoofd, terwijl het rose geplooide jurkje van pure verbazing wijd uit staat. - Wat
spoedig banaal had kunnen worden, bleef weergaloos fijn en evocatief, vol teere
associaties.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

400
Ge moet deze kunst aanvaarden zooals zij is: zij is volmaakt wat zij zijn wil! Sedert
Rousseau le Douanier zijn kinderlijk ontroerde verbeeldingen schilderde, schilderde
alsof hij voor de eerste maal in de geschiedenis de schilderkunst had ontdekt, is
het in het decadente Europa tot een mode geworden, naïef te zijn of.... te doen. Zie
hier een naïeve, die naïf doet daar ze het wezenlijk i s . Dit bepaalt meteen den
afstand tusschen haar werk en dat van haar stadgenoote Marie Laurençin. Het werk
van Radda is haar uit het hart gegrepen, dat van de compositorisch begaafder Marie
Laurençin blijft bij alle fijnheid en charme in den grond gekunsteld en gemaniëreerd.
Compositorisch begaafder - want in haar compositie schiet Radda weleens te
kort. Nogmaals echter kan ik mijn aanmerking misschien juister in den verleden tijd
stellen. Want haar laatste karperstillevens zijn er om ons ervan te overtuigen, dat
de schilderes aan deze factor in haar kunst hoe langer hoe meer zorg gaat besteden.
Met een bijna Perzisch te noemen gevoel voor een sierlijk-juiste vulling van het vlak
zijn op de beide stillevens, zoowel op het van samenstel ingewikkelder groote, als
op het hierbij afgebeelde kleine, alle onderdeden tot een gaaf en gesloten geheel
geordonneerd. Men zou bij deze doeken van een klassiek impressionisme kunnen
spreken; men zou kunnen denken aan Poussin, maar dan aan een Poussin, die
over de kleurraffinementen der latere sensitivisten beschikt. Ging hier niet Cézanne's
wensch - ‘faire du Poussin sur nature’ - in vervulling?
Vóór alles is Radda echter een coloriste bij uitnemendheid; zij kan zich in haar
kleur bijna alle denkbare vrijheden permitteeren. Kleur en verfbehandeling, het zijn
de beide kenmerkend Fransche, schilderkunstige elementen, waardoor haar kunst
uitmunt. Wij beseffen dit te meer in een land, waarin men van huis uit gewoonlijk
wat huiverig staat tegenover de kleur en vergoeding zoekt, en volop vindt, in een
sterk ontwikkeld, nationaal tonaliteitsbesef.
Iets is er in Radda's lichte, opene en levensblije kunst, waarover wij ons dieper
nog mogen verheugen dan over haar coloristische voordracht. Het is de glans van
verwondering en bevreemding, welke als een feestelijk waas over al hare doeken
ligt uitgespreid.
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Hedendaagsche Nederlandsche letterkunde
door Roel Houwink
WIE zich als buitenstaander verdiepen wil in den ontwikkelingsgang der
hedendaagsche Nederlandsche letterkunde, zal zich in de eerste plaats rekenschap
hebben te geven van eenige feitelijke verhoudingen, ons geestelijk leven in het
algemeen betreffende. Want vóór hij zijn aandacht schenkt aan de bonte wereld
der litteraire verschijnselen en haar den maatstaf aanlegt zijner eigen
waardeschattingen, zal hij haar moeten hebben begrepen zoowel in haar historische
bepaaldheid als in haar nationale eigenaardigheid. Eerst dan immers vermag hij te
beschikken over normen, die hem in staat stellen, op zinvolle wijze vergelijkingen
te maken tusschen de eigene letterkunde en de onze.
Voor het enkele, op zichzelf staande kunstwerk geldt deze redeneering natuurlijk
n i e t . Om ‘De Gebroeders Karamazoff’ te kunnen genieten, behoeven wij geen
algemeene voorlichting in zake de historische bepaaldheid en nationale
eigenaardigheid der Russische letterkunde als zoodanig. Zoodra wij echter willen
trachten een overzicht te krijgen van eenig bepaald g e h e e l in de letterkundige
ontwikkeling van een land, kunnen wij niet buiten een dergelijke prealabele
vraagstelling. De tot in nuancen verloopende anti-thesen welke in de verscheidenheid
der letterkundige werken tot uiting komen, de groeps- en generatie-vorming in al
haar grilligheid, vermogen wij niet te verstaan, wanneer ons de groote lijnen
onthouden worden, die als het ware het kader vormen, waarbinnen het beeld der
betreffende litteraire periode zich af te teekenen heeft.
Dit klemt te meer, waar, als in het onderhavige geval, niet veel anders dan een
tamelijk ruwe schets te geven is. Het gaat hier toch om een tijdsbestek, dat in den
open horizont der toekomst ligt uitgestrekt; dat, om zoo te zeggen, nog onder onze
handen verandert. En dit geldt niet slechts voor de litteraire productie van jongeren
en jongsten, die in het midden of in den aanvang hunner scheppingskracht staan,
het betreft evenzeer de waardeering van figuren, welke reeds tot het naaste verleden
zijn gaan behooren, doch wien nog geen vaste plaats in het nationaal Pantheon
kan worden toegekend.
Bij zulk een stand van zaken is niet anders mogelijk, dan dat het verlangen naar
een kleurig en beweeglijk panorama wijkt voor een breed opgezette, doch
consciëntieuse schetsteekening, waarin slechts aan de hoofdpartijen zooveel doenlijk
hun voorloopig karakter ontnomen is, en die, door de lijst, waarin zij werd gevat,
zich met eenige scherpte te onderscheiden
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weet van haar omgeving, i.c. de gelijktijdige ontwikkelingsgeheelen van de litteraturen
der haar omringende volkeren. Daarbij komt nog een zeer practische overweging,
n.l. deze, dat het voor onze buitenlandsche vrienden, voor wie dit opstel in de eerste
1)
plaats geschreven is, onmogelijk zou zijn, wegwijs te worden in den doolhof van
namen, waarin wij hen zouden moeten binnenleiden, wanneer wij wilden trachten
hun onze letterkunde van zoo nabij te laten zien, als wij dat uit anderen hoofde wel
zouden wenschen. Trouwens: deze eerste stap behoeft de laatste niet te zijn....
Op zichzelf beschouwd wekt het wellicht verwondering, dat het noodzakelijk is in
dit verband te spreken over de historische bepaaldheid der hedendaagsche
Nederlandsche letterkunde. Men is misschien geneigd den klemtoon te leggen op
de gelijktijdigheid in het algemeen der geestelijke, en in het bijzonder der
letterkundige stroomingen in de diverse Europeesche landen en meent derhalve,
dat in dezen met een verwijzing naar bijvoorbeeld de ontwikkeling der
hedendaagsche Duitsche of Fransche letterkunde zou kunnen worden volstaan.
Niets echter is minder juist. En hier onthult zich reeds aanstonds wat men terug zou
kunnen brengen tot een nationale eigenaardigheid: behoudens enkele zeer vage
en uiterlijke bijkomstigheden is het niet mogelijk de ontwikkeling onzer
hedendaagsche letterkunde onder dit aspect der gelijktijdigheid te bezien.
Integendeel: het zou tot niet veel anders dan een heillooze verwarring leiden, indien
wij kortweg o n z e beweging van 1880 identificeerden met de litteraire stroomingen,
die omstreeks dat jaartal in Frankrijk, Duitschland en Engeland ontstonden, of
wanneer wij een figuur der jongsten, als die van M a r s m a n , op deden gaan in het
expressionisme. Reeds het afwijkend lot, dat ons land op internationale politiek
gebied - onze neutraliteit gedurende den wereldoorlog! - te beurt viel, moge als
symptomatisch gelden voor deze omstandigheid.
Men onderschat de Nederlandsche beweging van 1880, indien men haar louter
als een litteraire beweging ziet. Zij was een renaissance van gansch ons volk en
had, naar één onzer scherpzinnigste critici het zeer terecht heeft uitgedrukt, een
achterstand in te halen van honderd jaar ten naaste bij. Geheel het ideeën-complex,
waaruit in 1789 de Fransche Revolutie geboren werd, brak feitelijk eerst toen in ons
volksleven open. Tusschen Rousseau als voorlooper der Fransche Revolutie en
Douwes Dekker, alias M u l t a t u l i als pionier van een uit den dommel wakker
gestooten vaderland, bestaan gemeenschappelijke wezenstrekken, die men in
geestelijken zin zonder bezwaar als banden des bloeds zou kunnen aanmerken.
Daarmee valt ook te verklaren het wonderlijke feit, dat o n z e be-

1)

Dit opstel n.l. verschijnt naar aanleiding van het 9e congres der internationale P.E.N.-Club,
dat van 22 tot 26 Juni in ons land zal worden gehouden. Het zal in vertaling aan de
buitenlandsche congressisten worden aangeboden.
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weging van ‘Tachtig’ zoo'n weinig homogeen beeld te zien geeft en dat geestelijke
tendenzen, die op zichzelf in overeenstemming waren met de toenmalige
internationale mentaliteit, plotseling verdrongen werden door andere stroomingen,
wier oorsprong ettelijke decenniën dieper ligt.
Eenzelfde verschijnsel nemen wij in 1918 waar. Wie de producten onzer jongste
letterkunde toetst aan die van het buitenland, ontdekt onder een goeddeels
oppervlakkige en uiterlijke overeenkomst wezenlijke verschillen. Het element R i l k e
bijvoorbeeld, dat in de modernsten onzer jongste dichters schuilt, is meer dan het
formeel atavisme, waarvoor men het wel eens heeft willen laten doorgaan. Het duidt
er onherroepelijk op, - wij mogen dat persoonlijk aangenaam vinden of niet - dat de
geestelijke habitus, die door het dichterschap van R a i n e r M a r i a R i l k e wordt
gedekt, bij ons g e e n overwonnen standpunt is. Mutatis mutandis geldt ditzelfde
voor A r t h u r R i m b a u d .
Nu is het bijster gemakkelijk, uit deze dingen de voor de hand liggende
gevolgtrekking te maken, dat de letterkunde van ons land is een achterlijke
letterkunde - waarvan het niet de moeite waard zou zijn eenige notitie te nemen.
Doch wie geleerd heeft, dat de geest en het leven niet altijd dezelfde wegen gaan;
wie weet van de omzwervingen van den in zichzelf verdoolden geest en van het in
zich zelf verstrikte leven; en wie bevroedt - desondanks - hun onverbiddelijken
samenhang.... die schort zijn oordeel op, althans tot hij vernomen heeft op welke
wijze leven en geest in deze lage landen aan de zee elkander toegewezen zijn.
En ziet, dan is het hier wel zoo: dat hier leven en geest beide geroepen zijn tot
een vertraagden gang. Stugger, stroever is het leven hier, bedachtzamer de geest
dan in de landen die ons omringen. Moeilijker dringt er het nieuwe tot de kern van
ons wezen door. O, zeker, wij gaan mede met onzen tijd, wij ook hebben onze
duizend en één bioscopen, onze lichtreclames, het warnet van antennes gespannen
over onze daken. Ook bij ons zijn proefhuwelijken (in theorie en in practijk) en
afbetalingssystemen in zwang, doch spaarzaam en traag zijn bij ons de geboorten
van den modernen mensch voor wien deze aangelegenheden even vanzelfsprekend
zijn geworden als voor onze voorvaderen de ‘benzine-wagen’ en de ‘ijzeren weg’.
Zoo komt het ook, dat de krisissen, die op gezette tijden het geestelijk leven der
menschen plegen te doorschokken en die het vernieuwen door het te louteren in
het hoog oplaaiend vuur der realiteit, hier een minder convulsief karakter dragen
dan elders, hoewel uit het gehalte van de werken, die er hun ontstaan aan te danken
hebben, zeker niet kan worden afgeleid, dat zij daardoor aan intensiteit zouden
hebben ingeboet. Voor den modernen tijd behoeven in dit opzicht slechts de
‘wereld-namen’ van L o r e n t z , B e r l a g e , V i n c e n t v a n G o g h en O u d te
worden genoemd. En nu zou het toch wel een absurde toevalligheid zijn, indien ons
geestelijk
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leven op letterkundig gebied geen enkele figuur zou hebben voortgebracht, wier
innerlijke kracht zich meten kon met die der vier zoo juist genoemden.
Het feit echter, dat de taal het instrument is, dat de gevoeligheden van den
nationalen aard het subtielst weergeeft, heeft er het zijne toe bijgedragen om onze
letterkunde voor het meerendeel uiterst moeilijk toegankelijk te maken voor den
niet-landgenoot. Want ook het woord woont bij ons in de stugge geslotenheid van
ons leven. Zelden is het lichtvoetig, zelden bevleugeld als de meeuwen, die - witte
schichten - heenzweven over het stille, donkere water onzer grachten. En ook het
woord heeft deel aan de bedachtzaamheid van onzen geest. Zelden kent het de
ademloos snelle flonkering van het vuurwerk, dat zijn licht-bloemen uitstrooit over
den nachthemel; bijna nimmer bezit het de bloedroode drift van den haat. Maar niet
minder hecht is het erom, niet minder klaar en niet minder uit de diepte gesproken.
Het heeft de romantiek en het realisme met gelijke trouw gediend; het heeft de
Geuzenliederen gedragen en sidderend de visioenen vastgelegd van zuster
Hadewijch.

De poëzie
Als voorlooper van de beweging van Tachtig op het gebied der dichterlijke letterkunde
moet worden genoemd de jong gestorven J a c q u e s P e r k (1859-1881). Zijn
verzen, hoewel zij voor ons, later-levenden, nog een tamelijk nauwe verwantschap
vertoonen met de poëtische uitdrukkingswijze van den tijd, die onmiddellijk aan den
zijnen voorafging, werden over het algemeen door zijn tijdgenooten aangevoeld als
iets gloednieuws; voor de ouderen een voorwerp van spot en ergernis, voor de
jongeren niet veel minder dan een openbaring. Dit ‘nieuwe’ in P e r k ' s poëzie was
van tweeërlei aard: in de eerst plaats sprak uit zijn werk een bij oudere dichters
vergeleken aanmerkelijk versterkt persoonlijkheidsbesef; in de tweede plaats
ontwikkelde hij in zijn verzen - vooral in den sonnettenkrans ‘Mathilde’ - een
natuurvisie, die, hoewel zij nog sterk de romantische trekken draagt van zijn tijd,
toch door de intensiteit zijner beeldvorming en de meerdere directheid zijn fantasie,
zich vrij scherp van de toen gebruikelijke natuurschilderingen onderscheidt.
Eerst in W i l l e m K l o o s (1859) kwamen beide ‘nieuwe’ elementen tot hun volle
onbelemmerde ontplooiing. In amper een dozijn sonnetten, geschreven binnen een
zeer kort tijdsbestek, evolueert hier het renaissancistisch persoonlijkheidsbesef in
extremis. Het eindt in zelf-vergoding, om terug te zinken tot een bijna ziekelijke
egocentriciteit. Doch dit is slechts het ééne motief, dat het werk van dezen dichter
doortrekt; daarnevens brandt en woelt in zijn verzen gansch een vuurstroom van
jarenlang onderdrukte en versmoorde zinnelijkheid. Een hartstochtelijke natuurliefde
breekt
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zich baan en wordt met inspanning van alle krachten in den onverbiddelijken vorm
van het sonnet gebannen. Zoozeer vergt de beheersching dezer panische
verrukkingen alle beschikbare energie en zoozeer wordt de overschuimende beker
der nieuw-gewonnen zinnenvreugden tot den bodem geledigd, dat de spanningen
breken en de meeste dier vlammende gedichten verteeren tot een volkomen
herfstelijke loomheid en weemoed, waarin de ziel tusschen asch en sintels tevergeefs
naar uitkomst zoekt. Naast zijn poëtisch niet zeer omvangrijk oeuvre moet gewezen
worden op K l o o s ' veelomvattende, vaak zeer diepgaande kritische werkzaamheid
en op zijn beteekenis als theoretisch voorvechter der nieuwe beweging als hoedanig
zijn figuur van eminent historisch belang belooft te worden.
En vreemd, in anderen zin trof ook dien tweeden grooten dichter van Tachtig,
H e r m a n G o r t e r (1864-1927) eenzelfde lot. Ook hij ving aan in een grootsche
vervoerende hymne op het natuurlijke leven (M e i ) de vreugde der herboren zinnen
te bezingen en ook in hem brandde zij leeg, Doch zijn weg was een andere. De
mateloosheid, die K l o o s zich verstrikken deed in het individualistisch
ideeën-complex was ook G o r t e r ' s deel, maar zij dreef hem juist in
tegenovergestelde richting. Aan het collectivistisch ideeën-complex stootten zich
de ranke vleugelen zijner fantazie te pletter. Te ver stond hij als kind van zijn tijd af
van de hoogten, waarheen zijn droomen hem wilden voeren.
Terstond na Gorter moet genoemd worden de dichter J.H. L e o p o l d (1865-1925),
wien, hoewel niet behoorend tot de eigenlijke zoogenaamde, mannen van Tachtig'
en eerst in later tijd ‘ontdekt’, krachtens den aard van zijn werk hier een plaats dient
te worden gegeven: Ook hij bezit dezelfde sensitivistische gevoeligheid, doch mist
het exuberante in zijn verbeeldingen, dat zijn voorganger in zoo sterke mate eigen
was. Het extatisch stamelen van G o r t e r is bij hem een in aanbidding prevelen,
een teedere schroom, die soms - naar het woord van Boutens - een ‘bijna zwijgen’
wordt. En ook in het breed majesteitelijk gedicht Cheops, dat in zijn verborgen
diepten gansch V o n d e l ' s grootheid in zich draagt en dat als een gigantisch teeken
over onzen tijd staat opgericht, vinden wij toch dezen wijzen, huiverenden eerbied
voor het van God geschonken leven terug.
Thans volgen twee figuren, die weliswaar als dichters de minderen der
bovengenoemde kunstenaars, doch op andere wijze van groote beteekenis geworden
zijn voor den ontwikkelingsgang der moderne Nederlandsche letterkunde, A l b e r t
V e r w e y (1865) en F r e d e r i k v a n E e d e n (1860).
De poëzie van A l b e r t V e r w e y vertoont een intellectualistischen inslag, die
niet zelden de vlucht der verbeelding geen voldoende ruimte schijnt te laten. Doch
al wordt aldus zijn dichten niet die vrijheid gegund, die het behoeft, daarmee wil in
geen enkel opzicht zijn gezegd, dat dientengevolge geen zeer schoone gedichten
van zijn hand het licht zouden hebben gezien.
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In zijn omvangrijk oeuvre zijn zij allerwege verspreid. De grootste beteekenis heeft
A l b e r t V e r w e y echter erlangd door zijn gestadige en met buitengemeen talent
gevoerde verdediging van het dichterschap als de centrale functie van den
menschelijken geest. Zijn van gedegen studie en diep doorzicht getuigende kritische
opstellen, deze materie betreffende, vormen een standaard-werk op litterair-historisch
gebied. De vriendschapsbanden, die hem met S t e f a n G e o r g e verbinden,
accentueeren, naar het ons voorkomen wil, deze zijn geesteshouding nader.
Veelzijdigheid is een der opvallendste karaktertrekken van F r e d e r i k v a n
E e d e n ' s kunstenaarsschap. Een rustelooze veelzijdigheid, doch daarenboven
een verwonderlijke productiviteit: lyrische en dramatische poëzie, romans en
sprookjes, studies over wijsgeerige, sociale en parapsychologische onderwerpen,
en dat alles geënt als het ware op een figuur, die èn als geneesheer èn als utopist
er naar streefde zich aan de werkelijkheid, en de werkelijkheid aan zich, te binden.
De trek naar de verten van het onbekende, die geworteld stond in V a n E e d e n ' s
hart, heeft hem misschien niet die diepten laten bereiken, waarop zijn talent op
zichzelf was aangelegd, een feit is het, dat hij onze moderne letterkunde zoowel
met zijn poëzie, (‘Ellen’, ‘Het Lied van Schijn en Wezen’) als met zijn proza (‘De
kleine Johannes’, ‘Van de koele meeren des Doods’) zeer wezenlijk heeft verrijkt.
Met de namen Tolstoï en Tagore (wiens werk hij voor een goed deel in het
Nederlandsch heeft vertaald), zijn de polen aangewezen, waartusschen zich zijn
verontruste geest voortbewogen heeft, tot hij tenslotte in den schoot der
Roomsch-Katholieke Kerk de rust deelachtig werd, die hij begeerde.
Wat de dichterlijke letterkunde betreft is met deze figuren de beweging van Tachtig
in haar karakteristieke momenten als afgesloten te beschouwen. Omstreeks 1900
evenwel treden twee dichters naar voren, een man en een vrouw, die elk voor zich,
op schier diametraal aan elkander tegenover gestelde wijze onze poëzie tot klassieke
hoogten hebben opgevoerd: P i e t e r C o r n e l i s B o u t e n s (1870), en
H e n r i ë t t e R o l a n d H o l s t -V a n d e r S c h a l k (1869).
Waarin K l o o s tekort schoot: de geestelijke doorbreking der zinnelijkheid, en wat
V e r w e y in hoofdzaak slechts theoretisch vermocht te verwerkelijken: de substitutie
van het dichterschap als centrale drager van den geest, dat volbracht B o u t e n s
in feilloos meesterschap. Onaanrandbaar staat de klare schoonheid zijner gedichten
reeds thans in den woelenden tijd. En nog immer schenkt hij ons de gave, voldragen
vruchten van zijn mild talent. Naast zijn eigen werk, dat zoover wij weten enkel uit
verzen en een op zichzelf staand lyrisch gelegenheidsdrama bestaat, gaf hij
vertalingen van A i s c h y l o s , P l a t o o n en L o u i s e L a b é , die niet slechts zijn
fenomenaal taalgevoel in een helder licht stellen, doch
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tegelijkertijd rekenschap afleggen van de moederlijke diepten, waaruit deze
dichterlijke geest zijn oorsprong neemt. Naast de edelste lyriek van den modernen
tijd, naast R i l k e , G e o r g e en V a l é r y mogen wij zijn boeken leggen en er valt
geen schaduw over hen.
De sfeer der klassiciteit, dit woord hier genomen naar zijn besten zin, die het
oeuvre van B o u t e n s omsluit, was aanvankelijk niet ver van haar, die met zuster
Hadewijch wel gerekend moet worden tot de grootste dichterfiguren, die wij in onze
letterkunde tot op dit oogenblik bezitten. Niemand minder dan Dante stond peet bij
de geboorte van het dichterschap van H e n r i ë t t e R o l a n d H o l s t . Doch reeds
haar tweede bundel, die geruimen tijd na haar eersteling verscheen, toonde den
innerlijken ommekeer, die plaats gegrepen had in haar hart en die haar uitdreef te
midden van de rauwe, maar nooddruftige realiteit met een geest, die tot den rand
met naar verwerkelijking hunkerende droomen was gevuld. En dan begint het
geweldige, met alle machten der tragiek omringde en doorwonde lijden van dit in
wezen weerloos vrouwehart; dan stormen, in den aanvang onbeteugeld, maar
gaandeweg angstiger soms en dan weer verbetener bedwongen, droom en daad
opelkander los. R o u s s e a u , G a r i b a l d i , T o l s t o ï zijn de groote figuren, die
den achtergrond vormen, waartegen deze strijd zich voltrekt. Maar zooals T o l s t o ï
voor F r e d e r i k v a n E e d e n feitelijk de i n g a n g werd tot zijn pogingen om zijn
sociale idealen om te zetten in daadwerkelijkheid, zoo werd hij voor H e n r i ë t t e
R o l a n d H o l s t tot den uitgang van haar innerlijke verwarringen, tot datgene wat
haar zichzelve terug deed vinden i n deze wereld en toch niet ganschelijk meer
v a n deze wereld. ‘Verworvenheden’ en ‘Vernieuwingen’ betitelde zij haar laatst
verschenen bundels, waarin zich dit geestelijk louteringsproces op ontroerend
schoone wijze afspiegelt. En als wij iets uit deze titels vermogen af te lezen, dan is
het, dunkt ons, wel dit, dat het vurige en nobele dichterschap van deze vrouw nog
diep in de eeuwige stroomen des levens ligt ingebed en dat haar nog de volle
beschikking geschonken is over de zwaar beproefde, doch nog ongebroken krachten
van haar zuiver hart.
Zelfs wat belangrijke oudere dichters, als H é l è n e S w a r t h (1859), H e i n
B o e k e n (1861), F r a n s B a s t i a a n s e (1868), betreft moeten wij hier bij gebrek
aan ruimte met een vermelding volstaan.
Twee op zichzelf staande, eenzame figuren vragen thans onze aandacht:
G e e r t e n G o s s a e r t , ps. voor Prof. Dr. C. G e r r e t s o n (1884), en A d w a i t a ,
ps. voor J o h a n n e s A n d r e a s d è r M o u w (1862-1919). De invloed van den
eersten op het specifiek Protestantsch deel onzer letterkunde lijkt ons in theorie
grooter dan in practijk; evenals dat, zooals wij straks zullen zien, met betrekking tot
A l b e r t V e r w e y ten opzichte van een jongere dichtergeneratie het geval is
geweest. Men zou
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kunnen zeggen, dat de krisis waaraan de d i c h t e r K l o o s bezweek, hier den
calvinist G o s s a e r t in het diepst van zijn wezen trof en.... hem tot dichter maakte;
tot een dichter weliswaar van niet zeer vele verzen, maar die onder hun weidschen
mantel van rhetoriek de kenmerkende wezenstrekken van ons volk verbergen in
hun aanpassingsproces aan den nieuwen tijd, waarin zij sedert Tachtig betrokken
zijn geraakt.
Eenzamer nog dan G o s s a e r t , die alleen reeds uit hoofde zijner calvinistische
geaardheid bijna instinctief is ingeschakeld in den ontwikkelingsgang onzer
dichterlijke letterkunde, al beloopt zijn productie slechts luttele jaren en al reikt,
zooals wij reeds opmerkten, zijn invloed, naar onze meening, practisch niet ver;
eenzamer dan G o s s a e r t staat de dichter A d w a i t a in de poëzie van zijn tijd.
En toch behoort hij tot de diepste geesten, die wij rijk zijn; wiens werk ondanks zijn
soms werkelijk bijna barbaarsche wanvormigheid bestemd is veel formeel
onberispelijke verzenbundels te overleven. In rammelende, met allerhande technische
termen doorspekte sonnetten, die nu eens monden in een ook naar het uiterlijk
volmaakt gedicht en dan weer hun einde vinden in een vers, dat ternauwernood
dien naam vermag te dragen, heeft in wel bijkans volslagen afzondering en schuwe
teruggetrokkenheid deze mensch geworsteld met de eeuwige problemen van den
geest. Jehova, Brahman, de wereld der planeten, Wagner, Nietzsche, Mahler:
doorkoortst schijnt zijn brein van goddelijke, natuurlijke en menschelijke
openbaringen. Een profetisch, apokalyptisch vuur doorgloeide zijn visioenen. Hij
ging eraan ten onder, eer zijn werk buiten een zeer engen kring van vrienden was
bekend geraakt. Na zijn dood verschenen twee lijvige dichtbundels (Brahman I en
II); de rest van zijn oeuvre schijnt onder het stof begraven te moeten blijven.
Een figuur, geestelijk van veel geringer importantie, doch die hier genoemd moet
worden, omdat zijn streven, een socialistische dichtkunst te scheppen, van niet
weinig invloed is geweest op een gedeelte onzer jongste poëzie; maar bovenal,
omdat hij aan een, zij het dan niet specifiek ‘socialistische’, populaire poëzie het
aanzijn schonk, die zeker karakteristiek moet worden geacht voor een integreerend
deel van ons volkskarakter, dat tusschen sentimentaliteit en platte gein een wankel,
doch onverwoestbaar overnieuw gewonnen evenwicht bewaart, in een humor, die
in den Amsterdamschen straatjongen evenzeer leeft als in den keurig geuniformden
hôtelportier, is C.S. A d a m a v a n S c h e l t e m a (1877-1924).
In dit verband zij hier met een enkel woord ook onze grootste volksdichter, J.H.
S p e e n h o f f (1869) vermeld, wiens later werk helaas niet de beloften gestand
gedaan heeft, die hij ons in zijn vroegere bundels heeft weten te schenken.
Intusschen loont het nog altijd de moeite kennis te nemen van zijn oeuvre voor wie
een indruk krijgen wil van onzen volksaard.
Met de twee thans volgende dichters, A. R o l a n d H o l s t (1888) en
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M. N i j h o f f (1895) bewegen wij ons weder in de lijn die van K l o o s en G o r t e r
via B o u t e n s en L e o p o l d uitloopt op de drie representatieve figuren der
na-oorlogsche poëzie, waarover wij straks te spreken zullen hebben. Theoretisch
stonden beide dichters, zooals wij boven reeds uit deden komen onder invloed van
A l b e r t V e r w e y , aan wiens tijdschrift ‘De Beweging’ zij als medewerkers
verbonden waren, practisch echter moeten B o u t e n s en in zekeren zin ook
L e o p o l d als hun directe voorgangers worden beschouwd. Bij A. R o l a n d H o l s t
valt dan nog te wijzen op den invloed van Y e a t s en in het algemeen van de
Engelsche romantiek; bij N i j h o f f op den invloed van V e r l a i n e en B a u d e l a i r e .
De gedichten van A. R o l a n d H o l s t worden gedragen door den donkeren
onderstroom van zee, wind en sterren, die de verdoolde en vereenzaamde ziel
‘voorbij de wegen’ voert op zoek naar elysium, een eiland ver in het westen, waar
de zon verbloedt. De Iersche legenden, waarvan de dichter er enkele in een prachtig
evoceerend proza overbracht, in het bijzonder ‘Deirdre en de zonen van Usnach’,
geven zeer juist de sfeer weer, waarvan zijn gedichten doortogen zijn.
N i j h o f f , die bij zijn debuut sterk onder den invloed stond der neoromantiek,
heeft zich daarvan in zijn tweeden bundel ‘Vormen’ nagenoeg ganschelijk
losgemaakt. Zijn verzen verkregen de hechtheid en helderheid van diamant zonder
tot kille vernuftsschittering te verstarren. Het legendarisch spel ‘de Vliegende
Hollander’, dat hij ter gelegenheid van het jongste lustrum der Leidsche universiteit
ontwierp, wettigt het vermoeden, dat wij in hem den meest begaafden en
levenskrachtigen vertegenwoordiger hebben te zien van de generatie, die onmiddellijk
voor het uitbreken van den wereldoorlog voor het eerst aan het woord gekomen is,
en die als eerste geroepen is de door P.C. B o u t e n s en H e n r i ë t t e R o l a n d
H o l s t gevestigde traditie onzer dichtkunst hoog te houden, zoowel tegenover eigen
land als tegenover het buitenland.
Naast hen beiden worde nog een viertal dichters genoemd, wier werk niet van
zulk een directen invloed is geweest op de poëzie der jongsten als dit met de
gedichten van A d r i a a n R o l a n d H o l s t en M a r t i n u s N i j h o f f het geval
was, doch wier werk, zij het in verschillend opzicht, een zeer waardevol bestanddeel
uitmaakt van onze dichterlijke letterkunde. J.W.F. W e r u m e u s B u n i n g (1891)
is de dichter van een bescheiden reeks verzen, waarvan het meerendeel den indruk
wekt als werden zij geschreven in somnabulen staat. Zij zijn van een buitengemeen
gave, diep innerlijke schoonheid. Het is erin, of de menschenziel één verdroomd
oogenblik de kerker van haar zwijgzaamheid heeft vermogen te verlaten en of zij
iets van haar geheimen door den mond van dezen dichter fluisterend, soms prevelend
bijna, ons heeft geopenbaard. J.C. B l o e m (1887), wiens oeuvre zich tot nog toe
tot één bundel (‘Het Verlangen’) heeft bepaald,
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verwezenlijkt in zijn verzen op zeer zuivere wijze het romantisch element in onze
poëzie. Romantisch ook, maar doorwaaid van een zilte zeewind, is het dichtwerk
van den oud zee-officier J a n P r i n s , ps. voor C.L. S c h e p p (1883); vooral het
vizueele in zijn verzen is van een buitengemeene scherpte; een eigenschap, die
men niet ten onrechte in verband heeft gebracht met zijn vroeger beroep. P.N. v a n
E y c k (1887) ten slotte heeft naast zeer uitvoerige, een bijzondere vakkennis
verradende opstellen over poëzie, zelf een aantal fraaie verzen gepubliceerd, die
eensdeels zijn verwantschap bloot leggen met het werk van A l b e r t V e r w e y ,
zonder dat hier echter in eenig opzicht van epigonisme mag worden gesproken,
terwijl zij anderszins, vooral voorzoover het zijn jongste werk betreft, hoe langer hoe
duidelijker erop wijzen, dat wij van dezen dichter nog verrassende dingen te wachten
hebben.
Thans volgt een leeftijdsgenoot der zoo juist genoemde dichters, wiens werk zich
echter in een van de hunne sterk afwijkende richting ontwikkeld heeft, nl. W i l l e m
d e M é r o d e , ps. voor W.E. K e u n i g (1887). Calvinist van den bloede, schrijdt
in zijn dichten het krisisproces verder, dat wij aantroffen in de verzen van G e e r t e n
G o s s a e r t . Tevergeefs heeft deze dichter getracht zich te hullen als zijn
geloofsgenoot in een rhetorisch ornaat; een wijle scheen het somtijds of hij zich aan
een Katholiek getinte mystiek verliezen zou; doch bij het rijpen der jaren kwam hij
deze gevaren te boven. Door het medium zijner verklaarde en versoberde poëzie
zien wij, elken terugval ten spijt, hoe zijn geloof zich van krisis tot krisis hechter in
zijn verzen gaat vestigen. Als leidende figuur, naar den geest althans, van een groep
nog zeer jonge, doch veelbelovende Protestantsche dichters verdient hij bovendien
hier te worden genoemd.
Wij zijn nu toegekomen aan de na-oorlogsche dichtkunst en daarmede zoo dicht
het heden genaderd, dat de uiterste voorzichtigheid geboden is bij de keuze van
de voor dit tijdvak representatieve figuren. En dit te meer, waar wij op het oogenblik
hier te lande verkeeren in een toestand van bijna overspannen dichterlijke activiteit.
Wij bepalen ons daarom tot een drietal namen, die o.i. althans voorloopig het
duidelijkst de hoofdrichtingen aangeven, waarin zich onze jongste poëzie beweegt,
voorzoover zij zich niet aan andere dan zuiver aesthetische normen gebonden acht.
Tenslotte zullen wij dan nog een enkel woord te zeggen hebben over den
vertegenwoordiger der jongste Katholieke dichtkunst.
De eerste, dien wij noemen moeten, is de dichter H. M a r s m a n (1899): over
wien wij trouwens in de inleiding tot dit artikel reeds iets hebben gezegd. Men heeft
zijn werk meermalen expressionistisch genoemd en naar het uiterlijk heeft men
daarin tot op zekere hoogte gelijk. M a r s m a n heeft expressionistisch
geëxperimenteerd, maar naar het wezen sluit zijn werk zich veeleer bij dat van
K l o o s en G o r t e r aan dan b.v. bij dat
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van F r a n z W e r f e l of C h a r l e s V i l d r a c . Zijn scherp gestelde kritische
divagaties doen hem kennen als een aanhanger van het neovitalisme, (N i e t z s c h e ,
K l a g e s ), zijn poëtische intenties bewegen zich voorshands nog bijna uitsluitend
langs de romantische en neo-romantische lijn, (van G e o r g B ü c h n e r ,
H ö l d e r l i n , N o v a l i s over R i l k e - zijns ondanks - naar T r a k l ). De diepten
echter, die in zijn eerste en thans weer in zijn allerjongste publicaties met een bijna
elementair geweld open breken, laten misschien eenmaal onze stoutste
verwachtingen achter zich.
Als tweede van deze groep noem ik u J. S l a u e r h o f f (1899). Zijn eerste werk
stond onmiskenbaar onder den invloed van R i m b a u d , S a m a i n en E d g a r
A l l e n P o e , doch gestadig, in een miraculeuze vruchtbaarheid, rijpt en verbreedt
zich zijn talent. Als scheepsarts bezocht hij China en een vergelijking van de naar
aanleiding van dit bezoek ontstane verzen met de klassieke Chineesche lyriek doet
ons zien over welk een buitengewoon assimilatie-vermogen deze dichter beschikt.
Zijn poëzie en ook zijn proza, dat hij in later jaren publiceerde en dat ongetwijfeld
beloften voor de toekomst in zich bergt, bewegen zich in hoofdzaak om romantische
motieven, die, geparodieerd of ad absurdum gevoerd, aan zijn werk een eigenaardige
bekoring geven, welke ons nochthans verder van het perverse af schijnt te liggen
dan dienaangaande wel eens is beweerd. Wil men dezen dichter met een enkel
woord karakteriseeren, dan zou men van hem moeten zeggen, dat het is of zich in
hem de Vliegende Hollander te belichamen tracht.
De laatste naam, dien wij in dit verband te noemen hebben, is die van A n t h o n i e
D o n k e r (ps. voor Dr. N.A. D o n k e r s l o o t (1902)). Zijn verzen bezitten een
donkere, smartelijke teederheid, die afgewisseld wordt door een kort, helder lied,
dat voor een oogenblik den onbarmhartigen einder open te stooten schijnt. Zijn
poëzie verkrijgt hierdoor somtijds een wankelen klank, alsof zijn gedichten plotseling
afbreken zullen in een snik of stukspringen in een kreet. Zijn jeugd en de deugdelijke
zelf-kritiek, die hij als weinige zijner leeftijdsgenooten blijkt te bezitten, doen ons
echter nog alles verwachten van zijn snel tot bloei gekomen talent.
Als representant van de jongste Katholieke dichtkunst moet genoemd worden
J a n E n g e l m a n (1900). De beide bundels, die hij tot nu toe publiceerde, getuigen
van een fijnen, verbeeldingsrijken geest, die echter den bodem nog niet gevonden
heeft waarin hij wortelen en in vollen pracht ontbloeien kan. Een goed deel vooral
van zijn dit najaar verschenen bundel (‘Sine Nomine’), wordt nog ingenomen door
experimenten, die niet altijd van willekeur vrij te pleiten zijn en die, naar het ons
voorkomt, de ontwikkeling van zijn talent eer vertragen dan bevorderen.
Tenslotte dienen wij als op zich zelf staande figuur te vermelden: V i c t o r E. v a n
V r i e s l a n d (1892); de eenige dichtbundel, dien hij tot nu toe
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publiceerde (‘Voorwaardelijk Uitzicht)’ doet hem kennen als een der diepste geesten
der jongere generatie. Ook als romancier en kritikus opent zijn talent merkwaardige
perspectieven.
De, overigens in een snel tempo ingezette, ontwikkeling der jongste Protestantsche
dichtkunst is van te recenten datum dan dat daarin reeds thans een of meer op den
voorgrond tredende figuren zouden kunnen worden onderscheiden.

Het proza
Wat voor het hierboven gegeven overzicht van de hedendaagsche Nederlandsche
poëzie geldt, is uiteraard in nog veel hoogere mate van kracht voor dat van het
hedendaagsch Nederlandsch proza, waarmede wij thans een aanvang hebben te
maken, omdat nu eenmaal, hoezeer de dichtkunst ten onzent op het oogenblik ook
moge bloeien, toch altijd de proza-productie die der poëzie ettelijke malen overtreft:
namelijk dat wij thans, nog sterker dan zooeven aangewezen zijn op een zeer
strenge keuze van slechts enkele voor het geheele aspect onzer letterkunde
representatieve figuren, wanneer wij onze gasten niet in een chaos van voor hen
niets zeggende namen willen binnenleiden. Intusschen moet deze keuze nu, ook
al in verband met de beschikbare plaatsruimte, zoo beperkt zijn, dat zij den ter zake
kundigen Nederlandschen lezer, die den ganschen rijkdom van drie decenniën
intensieven proza-arbeid voor oogen heeft, onmogelijk zal kunnen bevredigen.
Allerhande namen zullen zich aan hem opdringen, die hij hier mist; die hem
dierbaarder wellicht zijn, dan sommige der in het volgende genoemde. Hem kan
slechts deze troost gelaten worden: dat dit opstel niet anders dan een eerste
handreiking wil zijn, een uiterst bescheiden, maar weloverwogen poging om onze
hedendaagsche letterkunde tegenover het buitenland uit te heffen boven het
ongerechtvaardigd isolement, waarin zij zich nog altijd bevindt. Chauvinisme is nooit
een kenmerkende karaktertrek geweest van ons volk, doch een al te groote
onverschilligheid ten opzichte van de appreciatie door het buitenland van hetgeen
leeft in onzen geest, kweekt een sfeer van nationaal individualisme, die met het oog
op den huidigen Europeeschen toestand onverantwoordelijk moet worden genoemd.
En alleen reeds hierom dunkt het ons noodzakelijk alles te doen wat in ons vermogen
ligt om te bevorderen, dat de Nederlandsche geest, ook zooals hij zich in litteraire
schoonheid openbaart, verstaanbaar wordt voor die volkeren, welke met ons besloten
zijn binnen éénzelfde lotsverband.
Als voorlooper van de algemeene geestelijke vernieuwing, welke zich omstreeks
1880 in ons land voltrok, hebben wij in onze inleiding E d u a r d D o u w e s D e k k e r ,
alias M u l t a t u l i (1820-1887) genoemd. In
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algemeenen zin is dit ongetwijfeld juist, doch wanneer wij ons meer in het bijzonder
met het Nederlandsch proza bezig houden, moeten wij constateeren, dat formeel
zijn invloed, althans in de aanvangsjaren der beweging, nihil is geweest. Niettemin
moeten wij hem ‘ideengeschichtlich’, naar onze oostelijke buren het kernachtig
uitdrukken, wel degelijk beschouwen als dengene, die allerwege in de harten zijner
lezers de kiemen legde, waaruit later de massa ontstond, die de ‘nieuwe’ kunst en
vooral de nieuwe prozakunst met haar toegewijde aandacht en belangstelling droeg.
Tweedracht en eindelooze twistgesprekken wekten, uiterlijk gezien, M u l t a t u l i ' s
Ideeën, maar in werkelijkheid riepen zij een volk wakker, dat bedenkelijk diep over
zijn welvoorzienen koopmansbuidel ingeslapen was.
L o d e w i j k v a n D e y s s e l , ps. voor K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m (1864) was
met W i l l e m K l o o s één der eersten, die de nieuwe beweging als zoodanig in
vaste banen leidde. Zijn sterk impressionistisch gekleurd proza, zijn hartstochtelijke
felle kritieken droegen er het hunne toe bij, om de grenzen te trekken, waarbinnen
geen oudere veilig was. Op deze wijze werd een ‘natuurlijke’ weerstand geschapen,
waartegen de jonge generatie zich afzetten kon bij hun pogingen de toekomst voor
hun denkbeelden en werken te veroveren. Van de weinige romans, die Van
D e y s s e l schreef, noemen wij hier ‘Een Liefde’, een boek dat naar compositie en
gegeven sterk onder den invloed staat van het naturalistisch gedachtencomplex,
zooals dat in Zola zijn voornaamsten vertegenwoordiger had. De ‘natuur-getrouwe’
detailleering, die wij hier aantreffen, is erin door den schrijver nagenoeg ad absurdum
gevoerd.
Na hem moet in de eerste plaats worden genoemd de grootmeester van ons
Nederlandsch proza, J a c o b u s v a n L o o y (1855-1930). Hoewel hij aan de
litteraire beweging van Tachtig en later nimmer rechtstreeks als kriticus of essayist
deel genomen heeft, en ook zijn practische invloed op onze jongere prozaisten zeer
gering gebleven is, moet hij niettemin worden beschouwd als de figuur, die niet
slechts de beweging van Tachtig groot heeft gemaakt door zijn werk, maar die nog
altijd onaantastbaar als de helderste ster aan het firmament van onzen prozahemel
staat. Romans in den strikten zin van het woord heeft hij niet geschreven, maar zijn
schilderingen van jongensleven (Jaapje), evenementen des burgerlijken levens
(Feesten), eigen ervaringen (De Nachtcactus, De Dood van mijn Poes), behooren
onweersprekelijk tot de hoogtepunten, waartoe onze taal bij machte is.
Zoo door en door nationaal het proza is van J a c o b u s v a n L o o y , zoo weinig
in directe overeenstemming met onzen volksaard blijkt het zeer omvangrijke oeuvre
van L o u i s C o u p e r u s (1863-1923). Wie zijn voordrachten heeft bijgewoond,
herinnert zich, hoe alles in dezen mensch er toe samenspande om een aanstoot
voor den gemiddelden vaderlander te zijn. En in zijn vele boeken verging het zijn
lezers op een enkele uitzonde-
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ring na niet beter. Zijn vlotte, lichte pen, zijn charmante exaltatie gaven een gevoel
van onbehagelijkheid, zóó alsof men met het ernstigste gezicht van de wereld bij
den neus genomen werd. Doch deze indruk dekt slechts een deel van zijn machtigen
schrijvers-arbeid. Zijn ‘Korte Arabesken’, zijn psychologische roman ‘Eline Vere’ en
sommige zijner historische romans uit later tijd (Iskander) laten ons, zij het dikwijls
in een speelschheid en behaagzucht, die ons - niet immer tot ons voordeel! - vreemd
is, andere en diepere zijden zien van zijn rijke, gecompliceerde persoonlijkheid, die
langs wèlverhulde wegen toch zeer stellig verbonden zijn met ons bloed.
Thans komen een zestal schrijvers aan de beurt, die allen geheel of voor het
grootste deel gerekend moeten worden te behooren tot het zoogenaamde realisme,
tot de lijn derhalve, die van B a l z a c over F l a u b e r t loopt naar Z o l a en de
M a u p a s s a n t . Dat deze lijn geen ‘zuiver’ realisme te zien geeft, spreekt wel van
zelf. Men toetse Balzac maar eens aan het laat-negentiend-eeuwsche realiteitsbesef.
Doch voor de oriënteering, waarom het ons hier te doen is, hebben wij, dunkt ons,
aan een dergelijke zeer grove schetslijn genoeg. Dat overigens de naam van Balzac
hier, juist in verband met het werk van een auteur, over wien wij zoo aanstonds nog
te spreken komen, niet mag worden weggelaten, wettigt eens te meer de
veronderstelling, die wij in onze inleiding ten aanzien van de historische bepaaldheid
der hedendaagsche Nederlandsche letterkunde hebben gemaakt, dat zij namelijk
geen volstrekte gelijktijdigheid bezit ten aanzien van buitenlandsche stroomingen
en litteraire bewegingen.
De eerste, die wij van dit zestal ‘realistische’ schrijvers noemen willen, is H e r m a n
R o b b e r s (1868). De kracht van zijn talent wortelt in de groote, overgegeven liefde,
waarmede hij het leven en de menschen om zich heen heeft uitgebeeld. Tot in de
kleinste en duisterste schuilhoeken der werkelijkheid heeft hij het leven verheerlijkt
en den mensch als zijn drager. En ook aan het ‘allergewoonste’, aan het dagelijksche
leven, aan het familieleven van zijn tijd, ging hij niet achteloos voorbij. Integendeel:
het was juist dit, dat hij bij voorkeur tot zijn onderwerp koos en dat hij in menigen
schoonen roman voor het nageslacht heeft vastgelegd (o.a. De vreemde Plant, de
Roman van een Gezin).
Als tweede van deze groep zouden wij uw aandacht willen vestigen op een
vrouwelijk auteur, I n a B o u d i e r -B a k k e r (1875). Ook haar is vóór alles het
dagelijksch leven en het familie-leven als verbeeldingsmotief vertrouwd. Met
buitengemeen talent weet zij de chronique scandaleuse van een stille dorpsstraat
te lichten en zóó in onze fantazie over te brengen, dat wij in dit klein en angstvallig
gedoe den hartslag zelf voelen der werkelijkheid, waarin ook zulk een benepen
buurthistorie haar eigen onmisbare plaats kreeg toegewezen (De Straat). Doch niet,
als bij R o b b e r s , staat bij haar de liefdevolle verheerlijking van het leven als
openbaring van één
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overweldigend, ondoorgrondelijk levensmysterie op den voorgrond; bij haar heeft
zich - uit zeker niet minder liefdevolle overwegingen - juist heur aandacht op het
metaphysisch tekort in alle (menschelijk) leven geconcentreerd. Met een soms bijna
maniakalen speurzin zoekt zij naar dit tekort; overal weet zij het te onthullen, te
ontmaskeren. En dan buigt zij zich in ontfermende liefde tot deze gekwelde en door
het lot verraden en vereenzaamde menschen over, en reikt hun de balsem van haar
machteloos mededogen. (o.a. Armoede, Het Spiegeltje).
T o p N a e f f , ps. voor mevrouw A. van Rhijn-Naeff (1878), beweegt zich naar
de algemeene gesteldheid van haar werk vrijwel in dezelfde lijn als I n a
B o u d i e r -B a k k e r . Treffend kan dit blijken uit een vergelijking van den roman
‘Voor de Poort’ van de eerste en ‘Het Spiegeltje’ van de laatste, aangezien beide
boeken een uitwerking zijn van nagenoeg hetzelfde motief; tegelijkertijd valt dan
echter ook op een verschil tusschen beide schrijfsters: de ironie van T o p N a e f f
is agressiever en daardoor meestal ook wranger dan die van haar zooeven
genoemde kunstzuster; er is in haar werk minder plaats voor een zekere
verteedering. Dit kenmerk teekent zich ook af in beider stijl. T o p N a e f f mist het
haastige rhythme, dat soms mevrouw B o u d i e r ' s werk overvalt; het hare is
strakker, verbetener, of - om een modewoord te gebruiken - vitaler en mist de sporen
van vermoeidheid, die men soms bespeuren kan in het werk van haar evenknie.
Naast haar zooeven genoemden grooten roman wijzen wij nog op het kleine verhaal
‘Letje’, dat wij voor één der hoogtepunten houden van haar talent.
Bij J o h a n d e M e e s t e r (1860-1931) is het de ironie en soms een bijtend
sarcasme, dat de plaats inneemt van het, overigens volstrekt niet sentimenteel,
medegevoel, dat ons in het werk van I n a B o u d i e r -B a k k e r treft. Dit ironisch
element komt reeds aanstonds tot uiting in de eigenaardig gecomprimeerde,
gewrongen stijl, die dezen schrijver eigen is. Proza met weerhaken, zou men het
kunnen noemen. Doch achter dat grimmig warnet van verminkte, geapostropheerde
volzinnen - het gezegde wordt teruggenomen, eer het amper uitgesproken is verschuilt zich een wonderlijk warm en diep bewogen menschehart. Tot het beste,
wat d e M e e s t e r ons geschonken heeft behoort wel zijn tweedeelige roman
‘Geertje’, die op aangrijpende wijze de tragedie van het bedrogen meisje behandelt
en één van zijn laatste boeken, ‘Eva’, dat het liefdeleven van een misvormde
Joodsche tot onderwerp heeft.
Na hem is te noemen I s r a ë l Q u e r i d o (1872). Het was op dezen schrijver,
dat wij doelden, toen wij den naam van B a l z a c ter sprake brachten zoo straks.
Zijn werk, dat zeer uitgesproken Joodsche karaktertrekken draagt, past slechts in
het realistisch kader, indien wij dit uitgestrekt willen zien tot Balzac. Eén van de
verdienstelijke werken van Q u e r i d o is zijn z.g. Jordaan-epos, dat in den breede
het leven behandelt in een der meest karak-
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teristieke volkswijken van Amsterdam. De realistische vizie, die ongetwijfeld, vooral
aan het eerste en tweede deel ten grondslag ligt, is in de beide volgende deelen
romantisch-visionnair uitgewerkt en sluit daardoor, hoe vreemd dit op het eerste
gezicht moge lijken, op organische wijze aan bij het Oud-Testamentische helden-epos
Simson, waaraan de schrijver op het oogenblik werkt en waarvan thans twee deelen
verschenen zijn.
Als laatste van deze groep hebben wij nog te spreken over H e r m a n
H e y e r m a n s (1864-1924), die onder het pseudoniem S a m u e l F a l k l a n d een
reeks, deels humoristische, deels tragische volksschetsen geschreven heeft, die
een diepen kijk geven op leven en streven van de Nederlandsche kleinburgerij in
den voor-oorlogschen tijd en.... tot op zekere hoogte ook nog op dien van vandaag.
Daarenboven bezitten wij in H e y e r m a n s feitelijk onzen eenigen dramaturg van
beteekenis. Sommige zijner stukken, als ‘Op Hoop van Zegen’ hebben ook buiten
onze grenzen bekendheid gekregen. Er is iets in dit werk dat de sfeer van
H a u p t m a n n ' s ‘Weber’ heeft. Wij voor ons zouden echter de voorkeur aan
‘Uitkomst’ geven, waarin wij zuiverder en minder pathetisch de wezenlijke tendenzen
van zijn kunstenaarsschap tot uitdrukking zien gebracht. Het werk van J o s i n e
S i m o n s -M e e s (1864) en F r a n s M i j n s s e n (1872), dat zich sterk in
psychologische richting beweegt en zelden voor het voetlicht gekomen is, kan hier
slechts worden vermeld. Wat het volkstooneel betreft dient de naam van den
tooneelspeler-schrijver B o u b e r te worden genoemd; zijn ‘Zeemansvrouwen’ bergt
voor dit genre de schoonste verwachtingen.
Een eenigszins afzonderlijke plaats neemt het werk in van M a r g o
S c h a r t e n -A n t i n k (1869). Haar ‘Sprotje’, dat de simpele geschiedenis van een
sproetig dienstmeisje bevat, behoort tot haar gaafste scheppingen. Daarnaast
noemen wij nog ‘In den vrijen Amerikaan’. Behoudens deze en andere verhalen
schreef zij meerdere romans in samenwerking met haar man C a r e l S c h a r t e n
(1878), een verdienstelijk kritikus, o.a. ‘Een Huisvol Menschen’ en ‘Het Geluk hangt
als een Druiventros’. Het belang van deze romans schijnt ons vooral hierin gelegen,
dat zij naar hun inhoud zich bezig houden met actueele sociale en geestelijke
problemen en er zoo het hunne toe bijdragen onze letterkunde te houden in den
stroom van den tijd.
Eveneens eenigszins ter zijde van de gebruikelijke groepeeringen staand is de
figuur van Jhr. N.J. v a n S c h u c h t e l e n (1878) Na een debuut als dichter
publiceerde hij een aantal romans (o.a. ‘Quia Absurdum’, ‘De Stille Lach’), die door
hun rijkdom aan philosophische motieven niet hebben nagelaten vruchtbaar in te
werken op een meer geestelijk gerichte belangstelling voor het litteraire schoon.
Wij moeten nu overgaan tot een vijftal schrijvers, wier werk zich min of meer in
neo-romantische richting beweegt. Voorop sta de naam van hem, die zich een eigen
stijl geschapen heeft en daarmede een proza van onver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

LXXXVII

INA BOUDIER-BAKKER, FOTO FRANCIS KRAMER

TOP NAEFF, FOTO SCHREURS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

MARGO SCHARTEN-ANTINK, FOTO SCHEMBOCHE, FLORENCE

CAREL SCHARTEN, FOTO THALMANN, MONTREUX

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

LXXXVIII

JAN ENGELMAN, FOTO F. VAN DER WERF

DIRK COSTER, NAAR DE SCHILDERIJ VAN TOON KELDER

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

H. MARSMAN, FOTO IVENS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

417
gelijkelijk schoone, visionnaire pracht in het leven riep, dat echter slechts met geduld
en toewijding te benaderen is: A r i j P r i n s (1860-1922). Zijn ‘Heilige Tocht’ geeft
een schildering van middeleeuwsch leven, die in onze letterkunde zijn weerga niet
heeft. Ook A d r i a a n v a n O o r d t ' s (1865-1910) belangstelling ging sterk naar
de middeleeuwen uit. Zijn vroege dood heeft hem niet in staat gesteld ons den vollen
maat van zijn kunnen te schenken. Niettemin hebben wij in zijn roman ‘Warhold’
meer dan een bloote belofte te zien.
Als derde van deze groep zij hier A r t h u r v a n S c h e n d e l (1874) genoemd.
Zijn werk, dat een sterk aesthetischen inslag vertoond en daardoor wel eens naar
het gemaniereerde overhelt, bevatte aanvankelijk weinig elementen, die hem bonden
aan zijn geboortegrond. Een langdurig verblijf in het buitenland evenwel heeft
waarschijnlijk juist deze naar voren gebracht en zoo schonk hij ons, nauwelijks een
jaar geleden, plotseling een boek, ‘Het Fregatschip Johanna Maria’, dat in ieder
opzicht representatief te achten is voor onze hedendaagsche letterkunde en dat op
buitengemeen schoone wijze bij de aloude traditie van ons volk als zeevarende
mogendheid aansluit. P.H. v a n M o e r k e r k e n (1877) is vooral bekend geworden
door een serie historische romans in engeren zin, die hij uitgaf onder den
gemeenschappelijken titel ‘De Gedachte der Tijden’. Hoewel hij niet in alle deelen
hetzelfde peil heeft bereikt, staat zijn werk naar wetenschappelijk gehalte zoowel
als in artistiek opzicht verre boven het gemiddelde, in dit genre, dat overigens ten
onzent geen zeer veelvuldige beoefening vindt, verwezenlijkt.
Een vijfde vertegenwoordiger der neo-romantiek is A a r t v a n d e r L e e u w
(1876-1931). In den beginne hield hij zich nagenoeg uitsluitend, als dichter én als
prosateur, bezig met het verwerken van legendarische en historische stoffen.
Opmerkenswaardig in dit opzicht zijn de bundels vertellingen (‘St. Veit’ en ‘De
Gezegenden’). Gaandeweg echter - men mag aannemen via een zekere neiging
tot het auto-biografische (De Mythe van een Jeugd) - wist hij ook het hiér en nú met
zijn zuiver romantische verbeeldingskracht te doordringen. Zoo ontstonden in de
latere jaren, allereerst: ‘Ik en mijn speelman’, en in het afgeloopen jaar ‘De Opdracht’
en ‘Kleine Rudolf’, waarvan vooral het eerstgenoemde buitengewone kwaliteiten in
dit opzicht toont.
Wij komen thans toe aan een drietal figuren, die vrijwel geïsoleerd staan zoowel
temidden van hun omgeving, als ten opzichte van elkander.
In het werk van C a r r y v a n B r u g g e n (ps. voor mevr. C. P i t d e H a a n )
bereikt de realistische grondstroom in onze hedendaagsche letterkunde zijn grootste
diepte. Hij wordt er omgezet als het ware tot een levenswijsheid en -rijpheid, waarbij
hij zijn naam verliest. Van onze talrijke vrouwelijke prozaïsten bezit deze zeker den
breedsten en diepsten geest. Haar Prometheus-studie, het individualisme
behandelend in de litteratuur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

418
is naar de grondgedachten, die het lijvige boek bevat, profetisch in den vollen zin
des woords gebleken.
Na haar moet genoemd worden de essayist en criticus D i r k C o s t e r (1887),
een figuur, die door vele zijner tijdgenooten (vooral onder de jongeren) niet naar
waarde wordt geschat, doch die in velerlei opzicht aan onze letterkunde zeer groote
diensten heeft bewezen. Zijn ‘Marginalia’ geven kantteekeningen bij de groote
levensproblemen, die op het oogenblik in het bijzonder de menschheid bewegen,
terwijl zijn studie over D o s t o j e w s k y grooten invloed heeft gehad (en nòg heeft)
op de vrijzinnig-religieuse stroomingen van ons land. Doch de hoogste lof komt hem
toe voor de beide bloemlezingen, die hij met groote nauwgezetheid en kennis van
zaken heeft samengesteld uit de Nederlandsche poëzie en die hij elk van een
inleiding voorzien heeft, niet alleen als proza voortreffelijk is, maar ook ten zeerste
verhelderend voor den belangstellenden lezer. In ‘Honderd Verzen’ verzamelde hij
een keur van poëzie, die onze gansche letterkunde tot ongeveer het jaar 1910
bestrijkt (B o u t e n s , H e n r i ë t t e R o l a n d H o l s t ), in ‘Nieuwe Geluiden’ bracht
hij een uitgelezen proeve onzer jongste dichtkunst bijeen, die binnen korten tijd een
tweeden druk beleefde en op het oogenblik tot 1925 bijgewerkt is.
R. v a n G e n d e r e n S t o r t (1886) is een schrijver, dien wij hier om slechts
één enkel boek willen noemen: ‘Kleine Inez’. De romantiek, welke het eigen is en
die feitelijk teruggrijpt tot ver achter Tachtig, blijkt op vele jongeren van een
fascineerenden invloed te zijn. Als wij goed zien, beduidt het verschijnen van dezen
roman een keerpunt in de ontwikkelingscurve van ons proza, is hij althans een
symptoom ervan, dat de realistische traditie, die het beste harmonieert met onzen
volksaard op het punt staat een romantiseerende vernieuwing te ondergaan. In het
werk der drie jongste schrijvers, die wij thans nog te bespreken hebben, manifesteert
zich trouwens een toenemende romantiseering duidelijk; hetgeen overigens niet in
strijd behoeft te zijn met het streven naar ‘zakelijkheid’, dat ook in onze letterkunde
op meerdere plaatsen doorgedrongen is; hierop hopen wij zoo dadelijk nog met een
enkel woord terug te komen.
Doch eerst dienen wij hier althans de namen nog te vermelden van een aantal
schrijfsters en schrijvers van zeer verdienstelijk werk, dat uit gebrek aan plaatsruimte
geen nadere bespreking verkrijgen kan. Hun oeuvre sluit zich over het algemeen
min of meer nauw bij de bovengenoemde groepeeringen aan, waarbij geconstateerd
moet worden, dat in dit opzicht het z.g. ‘realisme’ van overwegende beteekenis blijkt
te zijn. Van de schrijfsters noemen wij, in bonte rij: N i n e v a n d e r S c h a a f ,
E l i z a b e t h Z e r n i k e ,M a r i e S c h m i t z ,(mevrouwV e r h o e v e n -S c h m i t z ),
F e n n a d e M e y i e r , A l i e S m e d i n g (mevrouw van W i j h e -S m e d i n g ),
A u g u s t a d e W i t , A n n i e S a l o m o n s (mevrouw van W a g e n i n g e n -
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S a l o m o n s ), E m m y v a n L o k h o r s t (mevrouw P i j p e r -v a n L o k h o r s t ),
M a r i e K o e n e n , (mevrouw R u t t e n - K o e n e n ), J.P. Z o o m e r s -V e r m e e r ,
J o d e W i t (mevrouw V a n D u l l e m e n d e W i t ), J o v a n A m m e r s -K ü l l e r .
Van de schrijvers: D.Th. J a a r s m a , P.H. R i t t e r , H. v a n B o o v e n , A.M. d e
J o n g , K. W a s c h , J. v a n O u d s h o o r n , H e r m a n d e M a n , S, v a n P r a a g ,
S. G o u d s m i t , A.H. v a n d e r F e e n , F. H o p m a n .
Van de jongste schrijvers noem ik u dan allereerst A n t o o n C o o l e n (1897);
zijn belangstelling gaat tot nog toe in hoofdzaak uit naar het Brabantsche land en
in het bijzonder naar de Peelstreek, een der armoedigste en ongecultiveerdste
veengebieden in het Zuidelijk gedeelte van ons land. Niets echter merkt ge in zijn
boeken meer van den oorspronkelijk realistischen tendenz: te schilderen ‘naar het
naakt model’, en toch is er niets onwaarachtigs of zoetelijks in zijn beschrijving van
het simpele leven dier peelwerkers. Lang geen idylle heeft hij van hun harden,
onverbiddelijken bestaansstrijd gemaakt. Slechts ziet hij dit en alle leven uit een
anderen hoek. Niet meer metaphysisch-vaag schouwt hij het leven en het
levens-mysterie, onverbrekelijk ermede verweven; maar concreet, als daadwerkelijke
openbaring van den God, waarin hij gelooft en waarin zij gelooven, wier bestaan hij
in zijn verhalen uitbeeldt (Het donkere Licht, Peelwerkers).
Naast dezen hebben wij te vermelden A l b e r t H e l m a n , ps. voor L o u
L i c h t v e l d (1903). Voor diens werk geldt, wat wij boven terloops opmerkten, dat
zakelijkheid en romantiek niet per se onvereenigbaar zijn. Dit blijkt uit zijn laatst
verschenen roman ‘Serenitas’ zoowel als uit zijn novellenbundel ‘Hart zonder Land’.
De titel van het laatst genoemde boek spreekt om zoo te zeggen deze combinatie
van romantiek en zakelijkheid in feite uit.
Na hem noemen wij u nog J o h a n F a b r i c i u s Jr. (1899). Zijn werk sluit
merkwaardigerwijs bij geen bestaande Nederlandsche litteraire strooming of
beweging aan. Men kan het niet realistisch noch voluit romantisch noemen; het is
een gelukkige mengeling van beide; frisch, jong, vol gezonden humor en met iets
echt-Hollandsch in zijn zin voor avontuurlijke verte naast zijn hang naar het zeer
nabije en vertrouwde détail. Zijn kleiner werk (‘Naghtegael’ en ‘Het Meisje met de
blauwe Hoed’) boeit evenzeer als zijn omvangrijke romans (‘Charlotte's groote Reis’
en ‘Mario Ferraro's ijdele Liefde’), waarin hij zich als een bekoorlijk verteller ontpopte,
een eigenschap die schaarsch is in onze overwegend dramatisch geaccentueerde
moderne letterkunde.
Ten besluite willen wij dan nog met een enkel woord de aandacht vestigen op
een groep schrijvers, die als essayisten en critici niet behooren tot de belletrie, doch
die wel degelijk en rechtstreeks moeten geacht worden te behooren tot het geheel
onzer letterkunde. Het zijn: J. H u i z i n g a ,
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schrijver van voortreffelijke historische studiën (‘Herfstij der Middeleeuwen’,
‘Erasmus’, ‘Cultuur-historische Verkenningen’). R.N. R o l a n d H o l s t , C o r n e l i s
V e t h , F. S c h m i d t D e g e n e r , W. S t e e n h o f f , A l b e r t P l a s s c h a e r t en
A.M. H a m m a c h e r , alle critici en essayisten, die zich in hoofdzaak bewegen op
het gebied der beeldende kunst. Afzonderlijk moet in dit verband worden genoemd
J u s t H a v e l a a r (1880-1930), die naast zijn werk op bovengenoemd terrein, een
reeks opstellen bundels heeft gepubliceerd, welke zich bezig houden met de
algemeene geestelijke problemen van dezen tijd. Het standpunt van den schrijver
wordt gedekt door dat der idealistische philosophie, waarvan mede als zeer
kunstzinnig vertegenwoordiger ten onzent gelden kan Dr. J.D. B i e r e n s d e
H a a n . Als litterair historie-schrijver van de beweging van 1880 moet genoemd
worden F r a n s C o e n e n (1866), wiens ‘Studiën van de Tachtiger Beweging’ nog
altijd onovertroffen zijn.
Van de jongste essayisten worde vermeld M e n n o t e r B r a a k . Zijn
verhandeling over den film als kunstuiting (Cinema militans) behoort tot het beste
op dit gebied hier te lande verschenen. Zijn laatst verschenen boek, ‘Het Carnaval
der Burgers’, geeft een scherpe analyse van het relativisme als geesteshouding
van zeer vele jongeren en staat daarom in het middelpunt hunner belangstelling. In
hoeverre het naar zijn wijsgeerig gehalte van meer dan actueele beteekenis zal
blijken te zijn, zullen wij aan het oordeel van den tijd moeten overlaten.
Hiermede zijn wij aan het eind gekomen van onze taak, u een beknopt overzicht te
geven van de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde. Wij hebben getracht,
dat op zoodanige wijze te doen, dat gij eenig houvast zoudt kunnen krijgen met
betrekking tot de groote lijnen, waarlangs zich onze litteratuur bezig is te ontwikkelen.
Veel hebben wij buiten beschouwing moeten laten, slechts op een enkel punt
eenigszins dieper in kunnen gaan. Zoo kan dan ook het u gebodene niet anders
zijn dan een uiterst voorloopige oriënteering omtrent hetgeen wij rijk zijn aan litteraire
schoonheid. Wie zich gedrongen voelt onze letterkunde van meer nabij te leeren
kennen, zal bij dit summier relaas geen oogenblik mogen blijven staan. Mocht het
hem niettemin tot zulk een nadere kennismaking hebben aangespoord, dan ziet
zich de schrijver voor het hem opgedragen werk, waarvan hij de verantwoordelijkheid
1)
in sterke mate heeft gevoeld, ruimschoots beloond.

1)

De redactie van E.G.M wil niet nalaten hier te vermelden, dat tot de in dit artikel niet genoemde
jonge talenten de schrijver zelf behoort, die én als dichter én als prozaist reeds veel
opmerkelijks heeft voortgebracht.
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De Hollander en zijn interieur in de 18 eeuw
door Ro van Oven
ALS we een tijdperk uit het verleden nader gaan beschouwen, dan is het in de
eerste plaats volstrekt noodzakelijk, dat we onzen tijd niet uit het oog verliezen, wil
deze beschouwing eenig profijt opleveren voor de verdieping van ons inzicht. Immers
al staat het vast, dat er nimmer een meer foutieve uitspraak is vastgeroest in den
geest der menschheid dan het ‘l'histoire se répète’, toch blijkt het, dat, hoezeer de
uitingen ook uiteenloopen, eenzelfde geest, eenzelfde gevoel en begrip de menschen
door alle eeuwen heen drijft.
Zoo wil het me voorkomen, dat de 18e eeuw slechts dan kan worden begrepen,
als we nauw aanknoopen bij dezen tijd, zelfs bij dat, wat de toekomst ons schijnt te
zullen brengen. Ik wil me hier beperken tot de 18e eeuw, welke zich openbaart in
het interieur, zooals dit bewaard is gebleven en waarvan we in het Rijksmuseum te
Amsterdam een indruk hebben kunnen krijgen op de tentoonstelling: Het Hollandsche
interieur in de XVIIIe eeuw. Het is in geen enkel opzicht mijn bedoeling deze
tentoonstelling aesthetisch te gaan beschouwen. Ik wil slechts trachten aan te
toonen, dat ook in Holland de 18e eeuw van veel grooter beteekenis voor de
cultuurhistorische ontwikkeling is geweest, dan gewoonlijk wordt aangenomen van
een periode, die door de benaming ‘pruikentijd’ al dadelijk pleegt te worden
gedesavoueerd.
Eerst dienen we uit te maken, welke factoren de cultureele belangrijkheid van
een tijdvak bepalen. We zijn al te zeer geneigd, zeker niet het minst onder den
invloed van onze schoolopvoeding, dien tijd als de belangrijkste te beschouwen,
die een materieelen opbloei van grooten omvang vertoont. Ik zal de laatste zijn om
niet te erkennen, dat deze materieele opbloei voor een gezond, een kerngezond
volksleven van de grootste beteekenis is.
Om dien materieelen opbloei te bevestigen, een bevestiging, die toch steeds als
uiteindelijk resultaat in het oog wordt gehouden, moet een volk eigenschappen
ontwikkelen, welke in anderen vorm reeds bij de meest primitieve menschen worden
aangetroffen. Moed, doorzettingsvermogen, durf, het recht op zijn doel afgaan
zonder aanzien des persoons, dit zijn de factoren, noodig om materieele welvaart
te bereiken.
Is die welvaart eenmaal bevestigd, dan zullen deze primaire eigenschappen
vanzelfsprekend iets van hun directheid, van hun kracht verliezen. Dan spreekt de
historicus van verslapping, van inzinking. Maar de zaak kan
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evengoed van een anderen kant worden belicht, als we constateeren, dat nu meer
ruimte en tijd vrijkomt voor verfijning, verdieping, vergeestelijking. Het zijn deze
qualiteiten, die de 18e eeuw brengt, zoowel in positieven als in negatieven geest.
Want de 18e eeuw vertoont de meest-opzienbarende contrasten: wijsbegeerte en
genotzucht, conservatisme en revolutionnaire ingesteldheid, haast ondenkbare
ondeugden en oprecht idealisme, cynische skeptici en kinderlijk geloovigen, verharde
egoisten en sentimenteele dwepers, men vindt ze alle in de 18e eeuw naast elkaar,
met elkaar.
Gelijk in onzen eigen tijd. En hier vinden we de aanknooping terug, een
aanknooping, waarvan we in architectuur en meubelkunst de reflex vinden. Het is
de machine, de techniek, die architectuur en meubelkunst van onzen tijd beheerscht,
hoe langer hoe meer gaat beheerschen, waaruit een stijl ontstaat, volkomen
passende bij het tempo van het zakelijk, van het cultureele leven van dezen tijd.
Een tempo, dat geen vertraging toestaat, dat noodzaakt tot eenvoudige vormen zijn
toevlucht te nemen. Voorloopig met uitschakeling van alles, wat tot nu toe als
gevoelig heeft gegolden. Is het daarom misschien, dat we ons zoo gaarne wenden
tot de 18e eeuw, tot haar interieurs vooral, omdat ze bij alle stijlvolle rust, toch een
speelschheid kent, die we noode ontberen, al worden we, onszelf ten spijt door den
tijd zelven daartoe gedwongen?
Want niemand zal kunnen ontkennen, dat onze interieurs een groot stijlgevoel
zouden ontberen. Immers stijl beteekent, aldus definieert Dr. Berlage in zijn boek:
‘Over stijl in Bouw- en Meubelkunst’, dat alle huisraad in een interieur van eenzelfde
karakter is van welk tijdperk dan ook, hetzij Egyptisch of Grieksch, Gotisch of
Renaissance. Er kan dan alleen verschil in waardeering, meerdere of mindere
voorkeur zijn; men kan het eene binnenhuis boven het andere verkiezen, maar er
blijft de erkenning van kunstvolle eenheid, er blijft de zekerheid van vast bedoelen
in stijl. Deze eenheid vinden we zeer duidelijk terug op de afbeeldingen van interieurs
van aanvang, midden en einde der 18e eeuw. Wel dient in het oog gehouden te
worden, dat alleen de zeer aanzienlijken, de zeer rijken zich de weelde van zulk
een stijlvol interieur konden veroorloven, daar de kosten, daaraan gepaard, van
dien aard waren, dat de eenvoudige burger slechts in de uiterste noodzakelijkheid
tot hernieuwing van zijn meubilair overging. Zelfs al waren de kamers dan ook
spaarzaam gemeubileerd. Op een gravure van Muys naar Cornelis Troost, den
18e-eeuwschen Hollandschen kunstenaar par excellence, zien we, hoe de
meubileering zich beperkt tot een kamerschut, een tafel, enkele stoelen, aan den
muur vier zilveren wandluchters. Dat is al. Wel zijn de muren rijk van snijwerk
voorzien, maar de ruime hooge kamers stonden toe het ruimtebegrip, dat in onzen
tijd nog tengevolge van den chaos in de stijllooze periode der 19e eeuw haast
verdwenen was, volledig uit te werken. Misschien zonder veel theoretische
overwegingen,
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maar daadwerkelijk, waartoe de speelsche rijkdom van bewerking der details geen
enkel beletsel opleverde.
Hoe ruim de huizen waren blijkt o.a. uit den plattegrond van een 18e-eeuwsche
woning, eenmaal het eigendom der familie Teding van Berkhout te Haarlem. Op de
eerste verdieping bevatte deze zeer patriarchale woning een vestibule, een groote
zijkamer, een zijkamer, provisiekamer, keuken, salon, eetkamer en cabinet. De
salon had de respectabele afmeting van 8 bij 5 M. en.... was nog niet eens de
grootste kamer van het huis.
De tweede en derde verdieping bevatten kamers van dezelfde formidabele
afmetingen, slaapkamers en kabinetten, een kinderkamer, een boekenkamer en....
twee ‘poeyercabinetten’. En hiermee komen we op een bij uitstek 18e-eeuwsch
terrein, waaruit trouwens de heele opvatting van de bewoners betreffende de eischen,
die aan een huis te stellen waren, blijkt. Niet comfort gaf aan, hoe een huis moest
worden ingericht, iets, wat tegenwoordig het uitgangspunt van den architect is, maar
wel de schoonheid was het richtsnoer, dat èn bewoner èn bouwer den weg wees.
In het zooeven genoemde huis was nergens iets te vinden, wat op een badkamer
geleek, maar twee poeyercabinetten werden onmisbaar geacht. Zelfs werd in het
bijgebouw, achter in den tuin gebouwd, een derde poeyerhok aangetroffen.
Waarschijnlijk was dit laatste de gelegenheid, waar het dienstpersoneel zijn pruiken
verzorgde. Want uiterst belangrijk werd de gepoederde pruik geacht in het dagelijksch
leven. Iemand, die wist hoe het leven te leven, moest deze pruik steeds tot in de
puntjes verzorgen. Ze behoorde bij een welverzorgd uiterlijk, want, zoo redeneerde
men, een welverzorgd uiterlijk is een bewijs van hoogere cultuur, het is een bewijs
van een raffinement, dat zich ook tot den geest uitstrekt. In hoever deze beschouwing
steeds opgaat, laat ik hier in het midden. Het staat echter vast, dat de 18e-eeuwer
ze als een vaststaande waarheid accepteerde. Zoowel in de woning, als in de
kleeding. Mannen en vrouwen beweerden, ofschoon ze er prat op gingen te leven
in de eeuw der philosophen, niet belangrijk, maar alleen schoon te willen zijn. En
daartoe namen ze hun toevlucht tot poeder en schmink, tot kostbare en kleurige
kleeding. Ze deden het met een overtuiging, die de mode op een hooger en
algemeener plan bracht, daar deze reflex is van hun innerlijk leven, dat misschien
minder diepzinnig, eerder skeptisch en cynisch was. Maar hun a-moraliteit bracht
ze tot een erkenning van 's levens vreugden, die levenskunst geacht moet worden.
De 18e-eeuwsche maatschappij geleek trouwens in veel opzichten op die van
dezen tijd, waarin naast elkaar waarneembaar zijn de uiterste polen van menschelijk
leven, eenerzijds beleden door hen die zich ernstig en welbewust bekommeren om
verbetering van maatschappelijke misstanden, van welke groep in de 18e eeuw
Rousseau en Voltaire vertegenwoordigers zijn, anderzijds door hen, die zonder
zorgen het ‘après nous le déluge’
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verkondigen. In Holland wordt de laatste groep in de 18e eeuw door den schilder
Cornelis Troost belichaamd. Want de Hollander voelde zich al te zeer geneigd naar
buiten de degelijkheid en de waardigheid van een vroeger geslacht te handhaven,
zij het dan ook, dat hij in zijn binnenkamer het andere uiterste zocht. Helaas niet
met dezelfde verfijning, die zijn Fransche tijdgenooten brachten. De behoudzucht
zit den Hollander in het bloed, zelfs op de kentering van een tijd. Deze behoudzucht
demonstreert zich al heel duidelijk in de meubileering van zijn woning. Immers het
is volstrekt niet vreemd, dat op het eind der 18e eeuw nog meubelen Louis XIV
worden vervaardigd. Men kon geen afstand doen van de modellen, die eenmaal in
gebruik waren geweest. Zoo zien we op een prent naar Troost, ‘De wanhebbelijke
liefde’, 17e-eeuwsch meubilair en vinden we elders stoelen met Louis XVI versiering
(de strik) en pooten en rug in Louis XIV-stijl.
Maar waarom zou men zich hierover verwonderen. De mode hield ook in minder
conservatieve streken veertig jaar achtereen stand: vanzelf spreekt 't, dat in Holland
de hoepelrok nog werd gedragen, toen elders de caraco, een soort heerenrok voor
dames, reeds langs haar intocht had gedaan en zeker, toen de manteau, d.i. de
platte rugplooi werd gedragen.
Maar wat er ook gedragen werd, welke meubelen er in de vertrekken werden
geplaatst, of deze woningen al of niet van een ‘poeyerhok’ werden voorzien, ze
bleven de weerkaatsing van een tijd, die door het feit, dat de machine den
handenarbeid nog niet had vervangen, van een tempo was, dat de evolutie van
maatschappelijke en geestelijke denkbeelden slechts uiterst langzaam deed
plaatsvinden en zich ontwikkelen. De eerste helft der 18e eeuw moge al den
ondergang van de middeleeuwsche voltooid hebben, de tweede helft de opkomst
van den democratischen regeeringsvorm zijn geweest, het huiselijk leven hield nog
vast aan eeuwenoude normen. Gelijk gezegd, van delicater allure dan vroeger het
geval was geweest. Maar of men hoepelrok of falbala droeg, of de heeren gekleed
gingen in fluweelen of satijnen rok, met of zonder pruik, het maakte geen verschil
in de kalme genoegens, die vooral de Hollanders zich veroorloofden. Men wandelde
en reed in karossen met vier paarden, welke wagens even rijk van beeldwerk waren
voorzien als de interieurs, men ging op de valkenjacht en speelde croquet, men liet
zich varen in een tentjacht, men had volière's vol uitheemsche vogels (de volière
van het landgoed Westerhof was beroemd), men had kunstkabinetten (gelijk van
Braambeek, door Troost in de bekende serie N.E.L.R.I. in het ootje genomen),
kortom men amuseerde zich zonder door de kleedij, die evenmin als het interieur,
comfort, maar alleen aesthetische schoonheid beoogde, te worden gehinderd. Men
dacht eenvoudig niet aan andere mogelijkheden. Sport, d.w.z. harddraverij, kolfspel,
de vinkenbaan werden slechts geduld als genoegens voor het ‘volk’.
Alleen het ijsvermaak werd door iedereen beoefend, door hoog en laag,
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EEN

18DE EEUWSCH INTERIEUR, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN CORNELIS TROOST

SPOTPRENT OP HET GEBRUIK VAN DE JOUJOU DE NORMANDIË
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wat echter de kleeding geenszins vereenvoudigde, al was het natuurlijk uitgesloten,
dat manteau of staatsierok bij deze gelegenheid werd gedragen.
Maar gelijk gezegd, de 18e-eeuwsche Hollander bewoog zich bij alles in het tempo
van zijn eeuw en zijn landaard. Veel rustige gezelschapspelen werden gespeeld.
Men had er de Lanterne magique, de tooverlantaarn, het ganzespel, het doolhofspel,
die met evenveel animo door volwassenen als door de kinderen werden gespeeld.
Typisch 18e eeuwsch is het speelgoed ‘joujou’, een ronde schijf, die langs een touw
op en neer zich bewoog. Iedereen wandelde met dit ‘joujou’ in de hand: de rage om
't te gebruiken is te vergelijken met de manie, die eenige jaren geleden het
diabolospel opwekte, al werd dit laatste dan niet door volwassenen gespeeld. Al
waren er andere, die blijkbaar alleen voor hen waren bestemd. Immers op het eind
der 18e eeuw beheerschte de politiek het leven van den goeden vaderlander, hetzij
hij Kees of Oranjeman was. Zoo vinden we een dobbel- of werpspel, in 1786, toen
Frankrijks voorbeeld hier vele verlangende aanhangers vond, waarop de woorden
Vaderlandsche Exercitiegenootschappen, Goede regent, Oeconomische tak,
Maatschappij der Drenkelingen, Vaderlandsche Dichtkundige Genootschappen
blijkbaar voor den maker de incarnatie van vaderlandsch heil beteekenden. Want
degeen, wiens dobbelsteen heenwees naar de afbeeldingen van de bovengenoemde
begrippen, kreeg een of twee duiten in het laatje. Doch de ‘Verdervende hand, de
hertog, de oproerpreker, de oproerschrijver, de oproermaker’ evenals de
‘Vaderlandsche twijfelaar’ brengen slechts betreurenswaardig verlies met zich mee!
Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat in Frankrijk een dergelijk moraliseerend spel
ingang zou hebben gevonden. De Hollandsche mentaliteit toont zich door zulke
kleine trekjes: de ernst des levens wordt ten allen tijde bewaard. Trouwens, de
romans van Betje Wolf en Aagje Deken toonen wel ten duidelijkste, hoe over het
algemeen de Fransche geest tot de minder aanzienlijken weinig was doorgedrongen.
En zelfs in de hoogere kringen behoorde een jonge vrouw als de vermaarde Belle
van Zuylen tot de uitzonderingen. Veel wat Frankrijk bracht, kwam hier terug in
duodecimo-formaat. Zoo schrijft Alida Leevend, het geestige zusje van Willem
Leevend in een harer brieven, dat op de buitenplaats van haar tante een vijver werd
gevonden ‘gelijk een vischkommetje, weinig grooter dan onze Saxisch porceleinen
vischschotel’ en een overvolle menagerie ‘niet wel zoo ruim als onze eetens- en
druivenkas in de keuken.’
Ook toen had Nederland dien inslag, die een klein land noodgedwongen altijd
heeft, een inslag, die het leven er rustiger en veiliger, maar minder wijd en minder
bewogen maakt. De hooge, wijde kamers, zooals zoovele teekeningen uit de 18e
eeuw, van Troost vooral, met de sobere stijlvolle meubileering, waarbij het rijke
snijwerk, de muur- en plafondschildering hun onmisbare plaats innemen, interieurs,
welke op een evenwichtig stijl-
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gevoel wijzen, zullen in even bescheiden mate aangetroffen zijn, misschien in nog
geringer aantal als thans de binnenhuizen, die erkennen de noodzakelijkheid, de
schoone noodzakelijkheid van de meubelen, welke bij onzen tijd, waarin de
zakelijkheid tezamen met het versnelde levenstempo andere eischen stelt, passen.
Maar het is onwaar, als we, in onze zakelijke ingesteldheid, meenen te moeten
ontkennen het bestaan van een vast en sterk stijlgevoel in de 18e eeuw, ook in
Holland.
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In den schemertuin
door Hélène Swarth
Twee vrouwen rusten in de loovernis.
't Verwelkend meisje, op 't blanke bankje, helt
Naar de oude vrouw, die van haar jeugd vertelt.
De schemertuin is vol geheimenis.
De boomen sombren, onder 't hemelveld,
Bleek als 't gelaat van éen, die lijdt, wel is.
De grijze vrouw verhaalt van toen ze een frisch
Mooi meisje was - En bange weedom welt
Uit boschjesdonker en uit vijverzwart.
En 't onbemind verwelkend meisje denkt:
- ‘Zal 'k later ook ontwijden zoo mijn hart?’
De grijze vrouw, die háar vertrouwen schenkt,
Herleeft haar jeugd, voelt zich geliefd en blij.
Het meisje zucht - Háar jeugd ging arm voorbij.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

428

Moeder en dochter
door Hélène Swarth
Uit de avondwei wolkt witte schemerdamp.
Bij 't venster droomt van vleitaal en gestoei
Het blonde meisje in blanken lentebloei.
In somber kleed, in goudlicht van de lamp,
Naait Moeder - ‘Weet zij hoe ik 't huis verfoei?’
Doorvlijmt het meisje, ‘en dreigt mij hier geen ramp?’
En 't streng gelaat, verstroefd in levenskamp,
Lijkt haar vijandig - Droef klaagt koegeloei.
Star zwijgt de weduwe en herdenkt haar vreugd:
Den trouwen man, hun trots: het mooie kind.
Jong stierf haar man - En, half bewust, benijdt
Zij de eigen dochter om haar blonde jeugd.
En de éen van de andre voelt zich onbemind.
De kamersfeer is zwaar van eenzaamheid.
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Het wonderbaar instinct der liefde
door C. en M. Scharten-Antink
Achtste hoofdstuk
ZIJ waren gegaan, de hoogovens voorbij en het heuvelland in, totdat zij kwamen
aan de plek, waar Paolin, dien eersten morgen van zijn vrijheid, zich zoo hulpeloos
ellendig had gevoeld. Op dienzelfden berm zaten zij nu, en zij voelden zich zoo vol
van geluk, dat het bijna zwaar werd te dragen. Luisterrijk lag de baai van Portoferraio
aan hun voeten in den glanzenden morgen van dien 27sten Mei.
‘Rosa,’ zei Paolin, ‘je bent alles, wat ik bezit.... alles, waarnaar ik drie jaar verlangd
heb.... alles wat ik wil.... Trouwen kunnen wij niet, dat weet je. Maar ik zal jou altijd
als mijn vrouw beschouwen.... Is het zóó goed?’
‘Ja, het is goed, Paolin,’ zei Rosa zacht, en zij leunde haar wang op zijn schouder,
haar blond-omvlokte voorhoofd bij zijn lippen; zij voelde zijn adem door haar haren
gaan, toen hij herhaalde - en beiden lachten zij even -:
‘“Het is goed,” net als in je vlinder....’
Langen tijd lieten zij zich omstralen door de glorie van dien ochtend, zagen uit in
de schoonheid van het zomersche eiland.
Eindelijk, zich losmakend uit zijn arm, zei Rosa:
‘De Kerk hebben wij tegen ons.... maar wij houden zóóveel van elkaar... ik geloof
zeker, dat God het wel goed vindt....’
Vol bewondering zag Paolin haar aan. Zoover had hij nooit gedacht.
‘Ik heb dat alles zoo vaak overlegd, daarginder in de eenzaamheid....,’ zei ze nog.
‘Maar Elvira mag dan zijn wie ze is, je kind blijft je kind.... Je zou me een erg groot
plezier doen, Paolin, als je zoo nu en dan wat sturen wou voor zijn onderhoud. Dat
zou me meer vrede geven.’
Paolin's oogen gloeiden haar tegen. Dat was nou weer net een zet voor haar!
Wat een puike meid was ze toch! En hij voelde zijn hartstocht zoo wonderlijk diep
worden, of heel zijn wezen zong.
Na een nieuwe poos van zwijgen, zei Rosa: ‘Ik was er wel zeker van, dat alles
zoo zijn zou, als ik drie jaar lang gehoopt heb.... maar je weet het toch nooit, .... ik
had mijn spaargeld meegebracht.... om desnoods ook terug te kunnen....’
Ze knipte haar taschje open, haalde er het platte pakje uit van een zakdoek, om
iets heen gewikkeld en met een veiligheids-speld vastgestoken: ‘Hier heb
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je het, we hooren nu toch voorgoed bij elkaar. 't Is tweehonderdvijfentachtig Lire.’
En Paolin, geheel overstelpt door de grootheid van haar vertrouwen, nam het
pakje en bleef er beschaamd mee zitten.
‘Dat wil ik zóó bewaren,’ zei hij, ‘daar wil ik nooit aankomen.’
Met zijn ruwe, behaarde hand streelde hij het dunne pakje van haar volledige
overgave, stak het eindelijk behoedzaam weg in zijn binnenzak. En Rosa zag opeens,
zoo in de volle zon, hoe door zijn dichte haren al hier en daar een witte draad
verglinsterde. - Hij ook heeft veel geleden in zijn cel, dacht zij ontroerd.
Plotseling nam Paolin haar tegen zich aan en hij kuste eerbiedig haar voorhoofd,
haar oogen, en dan, met de overvloeiende zoetheid der liefde, langdurig, de bloem
van haar mond.
Van dien avond af waren Paolin en Rosa gelukkig als een menschenpaar maar zijn
kan.
Zij hadden al spoedig een kamer gevonden, waar zij hun eigen huishouden dreven.
Paolin werkte als een paard, en hij had geluk bij zijn werk, omdat het geluk in hem
stak als een magneet. Zijn dagen waren van Rosa vervuld. Zelfs als hij een zware
kist de kade langs kantelde, sloeg soms verblindend de gedachte aan Rosa's welig
liefdewezen heel zijn lichaam door. En voor zij den slaap ingleden, lagen zij lang in
elkanders armen, en als Rosa, haar hoofd aan zijn hals, hem vertelde van haar
verlangen van al die drie jaren, of van haar nu overwonnen nooden, voelde hij 't
gonzend geluid van haar stem hem trillen door de borst tot in zijn hart.
In den klaren morgen was het of de zoete nacht nog nazong door hem heen. En
de middag klonk hem reeds als een voorspel van den zoeten avond.
Hij leek een toren, waarin een klok maar niet ophoudt te luiden van diep geluk.
En in Rosa was het geluk niet minder diep.
De eerste dagen, moe nog van de reis en van al de opwinding, zat zij vaak verloren
in de wonderbaarlijke vreugde, die de gevangenis haar gebracht had; zij hield veel
rust ook, voor de pijn, die haar telkens nog last gaf. ‘'t Zijn van die steken,’ bekende
zij aan Paolin; ‘'k had die in Santa Verdiana al.... ze zeien, dat het zenuwen waren....
Maar nu ben ik zoo gelukkig, zóó gelukkig! dat het wel gauw weer over zal gaan.’
En Paolin, zoo zeker van zijn zaak als de zon zelf, zei: ‘Natúúrlijk gaat het gauw
weer over!’
En zoo gebeurde het ook. Rosa bloeide geheel en al op. Zij at alleen, 't geen men
gezegd had, dat goed voor haar was, en de pijnen bleven uit.
Toen haar bedrijvigheid op hun kamer niet genoeg te doen vond, zocht en kreeg
zij al spoedig een post. 's Morgens van acht tot elven ging zij uit
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werken; dan kookte zij hun maal, Paolin kwam eten, verdween weer tegen half drie,
en in den namiddag zat zij aan de haven, op een bank onder de boomen. Soms
hoorde zij de felle knallen, waarmee een zweep aan toomelooze vreugde lucht gaf;
en Paolin, op zijn kar vol gietijzer kwam aangereden. Van onder de juten zak, die
hij over zijn hoofd droeg tegen de nog blakende zon, lachte zijn donker-vroolijk
gezicht met de stralende oogen en de blinkende tanden haar tegemoet. Dan zat zij
weer over haar werk gebogen, dacht aan hem, hoe hij nu sjouwde op den steiger,
van den wagen in het vrachtschip, dacht met een groot behagen aan zijn sterke,
mooie lichaam, dat aan het torsen van zware lasten zijn lust had. En zij dacht aan
den avond, die zoo goed en gelukkig zou zijn. - Eindelijk kwam Paolin thuis, en de
droom der verledene uren werd heuglijke werkelijkheid.
En naarmate dat, wat de gevangenis in haar getemd had, nieuwen tier kreeg,
herwon haar wezen ook weer het uitdagende, dat vroeger Paolin zoozeer had
getandtergd. Het kwam zelfs, door het vurige en eigenwillige van hun beider aard,
wel eens tot oneenigheid, doch lachend werd die een oogenblik later verwonnen
door hun groote liefde. Het was, of die steigeringen van hun driestheid en hun trots
hen daarna in nog voller vreugde elkander deden wedervinden.
Des Zondags maakten zij groote wandelingen, of Paolin roeide Rosa uren ver de
zee over.
Eens gingen zij met den autobus een bedevaart maken naar Porto Longone.
Rosa zag het ‘satanswater’, rood van het ijzererts in den bodem, en de twee blokken
der gevangenis op hun platten heuvel. Zij stegen er niet heen.
Dan wandelden zij naar Capolivéri, juist zooals Paolin dien gedenkwaardigen
morgen, twee jaar tevoren, geloopen had. Zij bezochten het kerkhof; alle
bijzonderheden van de vlucht moest Rosa weten. Zij zag de haag, waar hij door
naar beneden was geschoten, het ravijn, de cypressen, waaronder de roode ‘Elba’
zijn bewakers had van de wijs gebracht, en zelfs den doodgraver, die er, zijn pijpje
rookend, rondkuierde; hij herkende Paolin niet.
Maar de pastoor des te beter! Met den Zondag had Don Gorgonio een deftig en
nieuw uitzicht; zijn koormuts stond hem achter op het voorhoofd.
‘Nou,’ zei hij, ‘ik had er m'n draai aan! Die opgeblazen betweter, en die neetoor,
en die pronker.... Ik zag direct wel, dat jij niet veel ergs op je geweten kon hebben.
Je hebt het 'm netjes geleverd! Je hadt ze moeten hooren vloeken en mekaar de
schuld in de schoenen schuiven, toen je er vandoor bleek. Ze gingen elkaar haast
te lijf! En schieten in de lucht! Door die andere drie konden ze jou niet na! 't Was
net een partij “scoppone”, wanneer de sterkste vastzit tusschen twee zwakken, die
ombeurten hun kleine troefjes kunnen maken! 'k Heb gehoord, dat je uit jezelf weer
bent teruggekomen. Daar begreep ik geen snars van! Jij liever dan ik.... En
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ondertusschen is mijn kerkhof nòg niet klaar.... Zoo, en is dat je vrouw?’
Maar toen begon het Paolin minder te bevallen, want die oogen, die niet gewoon
waren zich ‘thuis’ te houden, monsterden Rosa met zooveel ingenomenheid, dat
zijzelve er verlegen onder werd.
‘Kom, nou jullie ook zoo'n glaasje rooden “Elba”, dien ze je toen door den neus
boorden....’
Maar Paolin zei, dat ze haast hadden, en zoo stapten ze dan ook maar gauw
weer op.
‘Wees gewaarschuwd,’ dreigde hij tegen Rosa, ‘als dat heerschap je ooit in
Portoferraio tegen het lijf loopt.... je houdt je uit de voeten....!’
‘Geen nood,’ lachte Rosa, ‘als hij nog zijn kaplaarzen had aangehad en zijn korte
jasje....’
Maar Paolin keek zoo donker over die grap, dat ze hem onder den arm pakte en
haastig over wat anders begon.
Toen na enkele maanden Rosa een kind verwachtte, verdiepte nog Paolin's geluk,
en toen hij dit bemerkte, verwonderde hij er zich over, want niet alleen, dat hij in zijn
jeugd zich nooit om mogelijke kinderen bekommerd had, maar ook Elvira's
verwachting, indertijd, had hem niet dit groote gevoel van eenheid en verteedering
gegeven.
En Rosa, in haar naar binnen gewende ontbloeiing, werd verrukkend om aan te
zien. Haar oogen glansden warm en zacht, en een gezonde blos zoelde haar
wangen.
Zij waren zoo verzonken in het geluk van hun liefde, dat al het naargeestige van
hun gevangenisleven en van de schrille daad van toorn of drift, die hen daarin
gebracht had, ten eenen maal wegviel uit hun gedachten. Zij spraken er nooit meer
over.
Rosa's zwangerschap vorderde, en Paolin liet goedsmoeds zich werven voor
werk aan de verfoeide hoogovens, waar het loon aanzienlijker was dan bij het
havenbedrijf. Rosa zou algauw niet meer van huis kunnen; zij moest het goed
hebben.
In die dagen, op haar aandringen, zond hij ook zijn eerste honderd Lire naar
Lungomare. Hij was er haar zoo dankbaar voor! Hij schreef het háár zelfs toe, dat
hij beter over Elvira oordeelde. Want in elk geval had Elvira toch niet gelogen
indertijd, dat Rosa veroordeeld was en naar elders vervoerd. Op de dwarsreep van
den postwissel schreef hij: ‘voor Lallo’. Van dien tijd af begon hij het jongentje te
zien, geheel los van de moeder.
Het werd een winter zonder weerga op die kamer in Portoferraio. Heel den langen
dag scheen de zon er binnen, en tegen den avond lei Rosa een vuurtje aan van
olijfhout, dat brandde als een lier! Zij draaiden het licht niet op, en een gloed van
levend goud omhulde hun aanschijn.
De laatste dagen voor de bevalling - het was eind Februari - leek het
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voorjaar. Na het avondeten zaten zij aan het water in den maannacht, en Paolin
zag Rosa's gelukkige gezicht; het was hem, als droomde hij.
Op een morgen om elf uur, terwijl hij weg was, beviel Rosa. Toen Paolin om twaalf
uur thuiskwam, lag daar op den schoot van de vroedvrouw zijn dochtertje te
spartelen. Hij stond het maar aan te kijken, en Rosa had nog nooit zóó trotsch een
lach op hem gehad. Zij noemden het kindje Veronica, omdat die naam hun mooi
klonk.
Maanden vol innigheid en velerlei vreugden volgden, en de 26ste en 27ste Mei
van dat jaar waren twee groote feestdagen voor hen, waarin het hun leek, of het
leven opnieuw een aanvang nam.
Paolin had zelf een mooie wiege-mand gevlochten, waarin het door Rosa
gemaakte matrasje paste, en daarop, tusschen de overvloedige malen aan moeders
borst, sliep de kleine Veronica als een roos. En wat zoo vreemd was, meermalen
gebeurde het, dat Paolin, in aandacht verloren boven het slapende kopje, zoo
prachtig gaaf, dacht hij, als geen schilder het had kunnen voltooien, - plotseling een
jongetje zag, roze bretels over het bruine bloote bastje, en dat hij in éénen gloed
van gevoel die twee kinderen vereende.... maar alleen Rosa was het, die in zijn
verbeelding haar moederlijke liefde uitbreidde over hen beiden.
In het begin van dien winter werd Rosa voor de tweede maal zwanger, en zij wist
niet waarom, maar toen het voorjaar aanbrak, begon zij met heftigheid terug te
verlangen naar Marina di Massa. Zij voelde zich veel minder gezond dan den eersten
keer, en ook kwelde haar somwijlen de oude, stekende pijn. Maar Veronica, een
jaar al oud, was de troost hunner dagen. Zij liep, dat het een lust was om te zien,
en zij begon zwarte krulletjes te krijgen.
Paolin vond het best, van Elba weg te gaan. Als Rosa naar Marina terugwou, ja, dan kon hem die fabrieksarbeid gestolen worden, zoogoed als dat muildier-baantje
van sjouwerman en pakjesdrager! Dikwijls genoeg had hij zijn eindelooze stranden
en zijn bosschen vol hazen en faisanten tartend voor zich gezien. Maar zijn geluk
met Rosa was zoo volmaakt geweest, dat hij niet verder had gedacht. En dat geluk,
en onbewust ook misschien zijn gevangenschap, zoo nauw aan dat geluk verbonden,
was wat hem ondanks alles aan Elba hechtte.
Doch toen Rosa nogmaals zei, dat zij graag in Marina bevallen zou, - 't was in
het begin van Juni en over een maand of drie werd de gebeurtenis verwacht - besloot
Paolin zoo spoedig mogelijk de reis te ondernemen.
Op een Zaterdag, vroeg in den morgen, vertrokken zij met de boot naar Livorno.
Twee groote pakken, een toegeknoopte zakdoek, en de kleine Veronica, was al
hun have.
Het werd een heete zomerdag, maar onder de witte tent en in de koelte, die er
toch immer over het water is, zat Rosa droomerig, het spelend kind
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aan haar voeten. Paolin had niet de rust in zich, om uren aan één stuk stil te zitten.
Hij dacht, hoe hij vier jaar geleden, opgesloten in een donker kot, deze zelfde reis
had gemaakt, en hij genoot ervan, overal rond te loopen; hij maakte een praatje bij
het bootsvolk, kaartte in de kajuit, kwam dan weer een tijdje Rosa gezelschap
houden. Veronica klom zijn knieën op en af, en met een kwellende liefde keek Paolin
naar Rosa's zacht welvende lichaam. En Rosa lachte hem toe - een moeden lach,
van liefde zwaar.
Het was al over twaalven, toen zij in Livorno aankwamen. Paolin, torsende de
twee pakken, Rosa met het kijkende kind op den arm, den toegeknoopten zakdoek
in de andere hand, zoo togen zij de stad door naar het station.
En toen zij ergens een plein overstaken - aan den overkant was op den hoek een
klein café - meende Paolin daar plotseling, met een schok van vreugde, zijn directeur
te zien zitten.
‘Rosa..!’ had hij al gezegd.
Dan zag hij tegelijkertijd, hoe vreemd in elkaar gezakt de directeur daar op zijn
ijzeren stoeltje hing, verwezen wegstarend boven de leege wijnkraf. Zijn eene hand
maakte schrille gebaren boven het tafelblad, of hij druk in zichzelf zat te praten.
Paffig-rood was zijn trieste gezicht.
‘Wat zei je?’ vroeg Rosa, lichtelijk achter adem.
Maar Paolin liep haastig door. Een wonderlijke schaamte had hem bevangen.
En als Rosa hem toch opzij kwam, ontweek hij somber: ‘Niets.... ik meende iemand
te herkennen.... een vergissing.’ Gedurende de verdere reis had hij telkens, met
een nijpende wroeging, het afgetakeld beeld voor oogen van wie nog geen twee
jaar geleden heel zijn toeverlaat was geweest.
Enkele dagen na hun aankomst, op een kamer, die ze in Marina di Massa gehuurd
hadden, beviel Rosa ontijdig van een jongetje, dat stierf, onmiddellijk na de geboorte.
Het was een benauwde nacht vol verscheurende pijnen en angst, en tegen den
morgen lag daar in een doek het armzalig kinderlijkje. De eenige houvast in al die
droesem-donkere smart was het hartelijke gezicht van dokter Lapi, dien Paolin 's
avonds om half twaalf uit Carrara was gaan halen. Hij was hun steun ook in de
dagen erop, toen Rosa met zware koortsen lag. Zij beterde maar langzaam en was
zeer neerslachtig; zij kon niet voldoende eten om aan te sterken, daar zij hoe langer
hoe dreigender de scherpe steken voelde, op die plek vlak onder de ribben.
De kleine Veronica, al dien tijd, was bij Rosa's getrouwden broer, alhoewel die
kwalijk te spreken was over de dwaasheid, die, naar hij zei, zijn zuster boven op
haar vorige gestapeld had.
En Paolin, te ellendig om aan stroopen of visschen ook maar te denken, trok naar
de marmergroeven. Met het trammetje ging hij er 's morgens heen
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en kwam hij 's avonds weerom. Ze kenden er hem van vroeger, en ze wouen hem
graag om zijn onverschrokkenheid.
Kort daarop hoorde hij vertellen, dat Elvira bij haar tante in Massa woonde. Dien
Zondag toog hij naar Lungomare, om te zien wat er geworden was van het huisje,
dat hij zich daar indertijd, grootendeels van gestrandvonderd hout en van afbraak
in elkaar had gewrocht, een jaar voor den oorlog. Er was ook een stukje moestuin
bij; voor een halve lire den vierkanten meter had hij dien grond gekocht; een mooi
lapje, juist in een omhoeking van het bosch, tegenover akkers.
Toen hij naderde, zag hij al door de boomen, dat het huisje er nog goed en wel
stond. De deur bleek op slot; de ramen zaten met planken dichtgespijkerd. In een
naburige herberg haalde hij een nijptang en een breekijzer; nog geen uur later had
hij de twee ramen open en het slot van de deur aan den binnenkant weggeschoven.
Met één oogopslag had hij gezien, dat er weinig ontbrak. Blijkbaar had Elvira geen
meubels behoefd in het huis van haar tante, die gierig was, maar er goed bij zat.
Alleen het bed had ze meegenomen. - Gelukkig maar, dacht hij; zoo was hij meteen
de herinnering aan den schele kwijt!
Een golf van bitterheid sloeg door zijn denken heen. In welk een heeten
vreugderoes had hij dit huisje gebouwd! Elvira was toen alles voor hem.... en 't was
ook wel een goede tijd geweest, dat half jaar van zijn trouwen.... Maar hoe had zij
hem beloond daarna!
Dan rukte hij het beeld van Elvira uit zijn gedachten. Vol stroomde de zonnelucht
door de open ramen binnen. Wat was er hier van Elvira over? Wat had hij nog te
maken met die huichelaarster? .... Voor Rosa had hij zijn huisje gebouwd! .... voor
Rosa, zonder het te weten, had hij de planken aangesleept, den steen gehouwen,
alles gemetseld en getimmerd. Voor Rosa! Rosa zou er wonen! Een mooi, nieuw
bed ging hij koopen; hij had nog een flinken spaarduit over. Hier, in de zuivere
zeesparren-geur zou Rosa wel gauw genezen!
Opeens zag hij het gele, gescherfde pannetje hangen, waarin Elvira nog
verscheidene malen getracht had hem eten te brengen aan de gevangenis. Hij griste
het van den muur en keilde het door het raam in gruizels over den weg.
Enkele dagen later betrokken Rosa en hij het huisje in Lungomare, en hun leven
werd er weer fleuriger, dan het in vele maanden geweest was. De kleine Veronica
vond er andere kinderen vlak in de buurt en gedijde en genoot van het vrije buitenzijn.
Ook scheen het met Rosa's gezondheid beter te gaan; ze was vaak weer vroolijk
als te voren.
Dokter Lapi behandelde haar; hij kwam graag in het huisje aan den boschrand,
waar twee ‘pupillen’ van hem het samen zoo goed hadden. Allebei waren ze,
daarboven op ‘het Fort’, bizonder in zijn gunst geweest. Hij had
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bijna het gevoel, of hij betrokken was bij deze opvallend groote liefde, al had hij
niets gedaan, om ze in de hand te werken.
‘Nu hoef je me niet meer uit te hooren over “de blonde”,’ lachte hij tegen Paolin.
‘En ik weet, waar Elba ligt, dokter,’ voegde Rosa erbij.
- Dít was het geluk, dacht Lapi vaak, zich een verren dag herinnerend, toen hij
over dat thema had loopen peinzen; - hier was het geluk tastbaar!
De dag brak aan, waarop hij bitter zich afvroeg: ‘En waarom moet zulk een geluk,
zoo zeldzaam op de wereld, nu weer met vernietiging worden bedreigd?’
Rosa was zeer onwel geweest dien nacht, en een kwaad vermoeden, altijd nog
opzij geschoven, was hem plotseling tot een bijna-zekerheid geworden.
‘Zou het door de gevangeniskost komen, dokter?’ vroeg Rosa zielig.
‘Al dat brood, en die vette soep,’ viel Paolin in met een stem vol haat.
‘'t Komt meer voor, dat ze er niet tegen kunnen,’ gaf Lapi aarzelend toe. - Ja, de
gevangenis is geen pretje, dacht hij bij zichzelf; tuberculose, krankzinnigheid,
maagkwalen.... Maar wat zal je er aan doen?
Mismoedig stapte hij op.
En Paolin vloekte het oord, dat haar ziek had gemaakt.
‘Maar 't is toch diezelfde gevangenis, die ons aan elkaar gegeven heeft,’
vergoelijkte Rosa.
Toen nam Paolin haar hartstochtelijk in zijn armen, en hij kuste haar wild. ‘Rosa,
mijn schat! mijn schat! mijn schat!’
Hij vond geen anderen uitweg voor de benauwdheid van zijn ziel. Als een donkere,
zware hand voelde hij in dit zonnig huisje de verre gevangenis heerschen, een hand,
waaraan hij alles dankte, en die hij nu afweren wou met al zijn kracht, en wist er
machteloos tegen te zijn.
Toen een week later de dokter nogmaals Rosa onderzocht had, schrok Paolin
van zijn vervaard gezicht.
‘Ze zou eigenlijk in een kliniek moeten,’ zei Lapi ernstig; ‘een dag of veertien in
observatie.... Nog eens goed kijken, wat het is.... Ze hebben daar alle middelen van
onderzoek....’
En zijn oogen keken zoo wonderlijk meewarig, dat Paolin zich voelde verbleeken.
Maar van een ziekenhuis wou Rosa niet weten, en ook Paolin was er weinig
gebrand op. Toch drong hij herhaaldelijk aan: als het dan werkelijk noodig zou zijn....
Rosa, met een koppigheid voor geen overtuiging vatbaar, weigerde. Ze was bang;
bang te moeten sterven. En gaan naar een ‘gesticht’ leek haar nog veel erger dan
gaan naar de gevangenis; 't leek haar den dood tegemoet loopen. Ze wou bij Paolin
blijven, van wien ze elken dag verknochter hield, en bij hun kleine Veronica, die
lieve, ondeugende drommel!
Wanneer zij, het moe-gespeelde kleintje te slapen gelegd, nog een wijl

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

437
bijeen zaten in den laten Augustus-avond - wat zag ze er slecht uit, schrok Paolin
telkens, - dan was het, of die gevangenis, eenmaal zoo goed als verzonken in den
stroom van hun geluk, onvermijdelijk weer tusschen hen opdook en bovendreef.
Het beangstigde Paolin, die terugkeer in haar tot al de verleden ellende.
‘Als ik 's nachts soms zoo lang wakker lig,’ klaagde ze eens, ‘dan komen me
telkens al die vrouwen en meisjes in de gedachten, die ik daarginds heb gekend....
zooveel trieste dingen allemaal... Op de zaal van Massa zaten er twee, die kippen
waren gaan stelen, twee onnoozele schapen nog... en een oud mensch, dat
minderjarigen naar een bordeel had geholpen.... Had je moeten hooren die gemeene,
zoetsappige stem en dat gesmoezel onder elkaar, zoodra de dikke Alfonsa 'r hielen
had gelicht.... 'k Hield mijn hart soms vast voor die kinderen.... Je weet al niet, wat
beter is, het samenzitten met zooveel tuig, of de eenzaamheid van de cel. Want de
cel is óók vreeselijk.... In Santa Verdiana waren niet anders dan cellen... Alleen met
feestdagen werden wij samen op een binnenplaats gelucht.... Meer dan een jaar
ben ik er geweest, altijd alleen.... Als ik jou niet in 't vooruitzicht had gehad....’
‘En ik jou....!’ beaamde Paolin. ‘Maar kom, laten we over wat anders praten.’
En om haar gedachten af te leiden, vertelde hij een spannend voorval, bij hun
vaak hachelijken arbeid in de marmergroeven onlangs gebeurd.
‘Ik kon het niet helpen, dat hij zoo, dood neerviel,’ begon Rosa een andere maal
weer; ‘maar het is toch iets, dat nooit meer van je weg wil.... ik tob er zoo vaak over,
den laatsten tijd....’
‘Zijn vrouw is nu vrij wat beter af,’ verdedigde Paolin haar heftig; ‘een jaar later
was ze hertrouwd, en 't is wat een goeie vent, dien ze heeft! Dat dankt ze jou!’
‘'t Heeft me later zeker opgelucht,’ zei Rosa; ‘maar toen ik in Santa Verdiana zat,
wist ik dat niet.... en 't verandert toch ook weinig aan het feit zelf. Ik kon er soms
niet onderuit, daar met mezelf alleen, in die cel....’
‘En wat zoo vreeselijk was,’ bekende ze eens aan dokter Lapi, in Paolin's
afwezigheid, ‘ik deed alles om mijn hand niet te zien.... die het gedaan had.... ik was
er bang van....’
Den dood van een mensch veroorzaakt te hebben, daar kwam ze altijd weer op
terug.
‘Wat moest i k dan wel,’ gromde eens Paolin, mistroostig; ‘hoeveel onbekende
jongens heb ik niet neergeschoten! Ze zeien, dat het prachtig was; - ikzelf dacht er
toen niet eens over na.... Maar er zijn er toch geweest, die ik nooit vergeten zal....
die eene, op dien zolder.... wat had de stakkerd me gedaan? Hij was zoo bang.’
‘Toen jullie die eend gestolen hadden?’ zei Rosa. ‘En die ander dan,
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die buiten de loopgraaf was gekropen, en voor wien de luitenant je een kogel
commandeerde.... Maar dat was in den oorlog....’
‘Schieten is schieten,’ zei Paolin somber. ‘De schele, dat was wat anders,’
verhardde hij zich.
‘Als je 'm dood had zien neervallen aan je voeten, zou je zoo niet praten’ huiverde
Rosa.
‘'t Kan zijn,’ mompelde Paolin. Hij dacht aan zijn gesprekken met den directeur.
‘Wat is er?’ vroeg hij een poos later.
‘Niets,’ antwoordde Rosa met een lachje, waaraan hij zag, dat ze pijn had.
Een langen tijd zaten ze zwijgend bij elkaar. Buiten ruischte de nachtwind door
het bosch.
Het leek wel, of de onmerkbaar groeiende angst, dien noch Rosa noch Paolin
zich bekennen wilden, hun liefde des te prangerder vol had gemaakt.
‘Rosa,’ zei Paolin na nieuwe dagen van zorg, ‘we kunnen ons zóó het geluk toch
niet laten ontstelen.... We moeten iets doen.... Wát moeten we doen?’
Hulpeloos keek zij hem aan. Wilde hij haar toch naar 't ziekenhuis? De dokter
had gedreigd, ze moesten het zelf maar weten....
‘Nee,’ zei Paolin, alsof hij haar gedachten had gehoord, ‘dat niet....’
‘Ik bid zooveel ik maar kan,’ kwam zij gedwee.
Dien nacht kon hij den slaap niet vatten. Rosa, die anders vaak geen oog dicht
deed, sluimerde rustig aan zijn zijde, en toen de morgen aanbrak, lag hij langen tijd
op zijn elleboog, kijkende naar haar vermagerd gelaat. Het was of een grauwe smart
heel zijn wezen doordrenkte, - totdat een inval, vanuit een gesprek van maanden
geleden, plotseling zijn gedachten in lichten laaie zette. Aan de marmergroeven
had hij hooren vertellen over de mirakelen van een Heilige ergens hoog in de bergen,
aan den anderen kant der Apuaansche alpen.... den heiligen Pellegrino, die koning
van Schotland was geweest.... San Pellegrino heette ook het oord, waar zijn
gebeente, en dat van zijn dienaar, den heiligen Bianco, vereerd werd.
En toen Rosa ontwaakte, zei hij, beschroomd: ‘Als ik eens een bedevaart voor je
deed.... een moeilijke.... de Heiligen doèn toch dikwijls wonderen....’
Lang schreide zij in zijn armen, en het waren niet alleen tranen van wanhoop.
Sindsdien praatten zij veel over dat plan, en 't was, of de nieuwe hoop, daaruit
geput, de ziekte alreeds begon te bezweren. Paolin, de volgende dagen, kwam met
de ongelooflijkste verhalen thuis over de gouden kist, waarin sinds duizend jaar de
Schotsche koning lag, met zijn kroon op en zijn scepter naast zich, - en over een
oud kapelletje, nog hooger het ge-
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bergte in, waar de Heilige, toen hij den Duivel weerstond, een oorvijg kreeg zoo
raak, dat hij driemaal in 't ronde was getold..... Ook Rosa had menschen gesproken,
die in San Pellegrino waren geweest; om zeker te zijn, dat de Heilige je hielp, zeiden
ze, moest je een steen meebrengen voor den bouw van een nieuwe kapel, en hoe
grooter de steen was, hoe meer baat je vondt.
Den avond van zijn vertrek kwam een buurvrouw slapen, en de kleine Veronica
danste door de kamer. Paolin nam haar op zijn arm en kuste haar zwarte krulletjes,
haar rond en bruin verbrand gezichtje, haar lekkere oortje, geestig door het gouden
ringetje erin. En hij voelde zich bewogen, als ging hij een lange reis ondernemen,
die heel hun leven ten goede keeren zou.
Om negen uur, bij het rijzen van de maan, toog hij op weg. Zijn eene hand zwaaide
den knoestigen knuppel; in de andere droeg hij de loodzware karbies, waar onderin
het prachtige brok rood marmer lag, zijn proviand er boven op. De buurvrouw en
het kind keken hem na in de deur, tot hij uit het gezicht was.
Een half uur lang hield zijn weg de vlakte. Als een helle damp hing het maanlicht
door de boomen; de velden waren eronder toegedekt. En zoo boordevol goeden
moed was Paolin, dat hij telkens er zich op betrapte, te loopen fluiten door de stilte.
Dan leek het hem, of dit niet hoorde bij een bedevaart, en hij prevelde maar vlug
een paar einden litanie, die soms kant noch wal raakten, - tot zijn gedachten zich
weer vereenigden in het eenige doelwit, de roos van zijn leven: Rosa, die gered
ging worden door het wonder van San Pellegrino!
De vlakte had uit en Paolin steeg het grillig doorschenen heuvelland in, naar het
dorp van Resceto, dat op 500 meter hoogte ligt. 't Leek uitgestorven in dat late uur.
Schril staken de schelbelichte daken en gevelstukken af tegen de donkere
schaduw-vlakken. En na Resceto begon de moeizame stijging, de steenige
bergpaden langs, naar den pas van den Tamburo. Hij was daar vele jaren geleden
nog eens geweest. In de ravijnen, waar het duister dreigde, moest hij langzaam en
omzichtig gaan; op de open gedeelten haalde hij zijn schâ weer in; binnen de
twee-en-een-half-uur volbracht hij den geduchten klauter.
In het midden van den doorluchtigen nacht zat Paolin een langen tijd op het kleine
plateau. De wijde wereld der Apuaansche Alpen rondom, versmolt in het hooge licht
der maan; de verre toppen, zilvergrijs, stonden nauwlijks zichtbaar en toch duidelijk
aan de licht-gedrenkte lucht; in de diepten leek het licht een droom tusschen de
lichte schaduwen. Verdronken in vrede lag de aarde, en Paolin, met een strak-helder
hoofd in de roerlooze koude daarboven, dacht aan Rosa, hoe zij naar hem had
opgekeken, frisch en verlokkelijk, dien vroegmorgen aan zee, en ‘dank je’ gezegd
had met een stem zonder klank.... En hoe zij dien anderen dag op haar kar vol
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fruitkorven zat, mennend het kittige paardje, haar rooden omslagdoek warm in de
zon, en rond haar gloeiend gelaat de schaduwgevende vijgemand.... En hoe hij in
de gevangeniskerk een booze vrouwestem ‘Blijf van me af’ had hooren roepen, en
haar plotseling herkende en verrukt raakte door haar statig-wiegende fierheid. - Hoe
had zij later met haar glanzende oogen in de zijne verloren gezeten, de mond even
open, als was zij achter adem.... die mooie, roode mond in haar blanke gezicht, en
welk een roes had de wolk van haar roodblond haar hem gegeven! Zoo had hij haar,
meer dan twee jaar lang, aanschouwd in zijn verbeelding, met altijd dat groote
verlangen in zijn hart, het verlangen naar het wonder, - het wonder van drie kleine
woorden: het is goed. Hij zag haar nòg verschijnen voor zijn oogen, als was zij de
Madonna zelve, lang in haar groenen mantel, en haar blonde hoofd naar hem
toegewend! In welk een verdwaasde blijdschap hadden zij daar aan die tafel gezeten
in zijn oude herberg! Welk een geluk, welk een geluk was het zijne geweest! En hij
zag Rosa op de boot, zwanger en moe, Veronica bij zich; en hij beleefde nogmaals
dien vreeselijken nacht, toen zij nog geen week in Marina waren; en hij zag haar
vermagerd gezicht, zooals het kort te voren dien vroegen ochtend naast hem op
het kussen lag, met rond den mond dien pijnlijken trek, die tegelijk zoo vol liefheid
was....
Bevangen in zijn begoochelingen zat hij, zelfvergeten, midden in den ijlen nacht.
Plotseling voelde hij, dat hij het koud had gekregen, en hij stond op. Een vage
wanhoop lag als een damp van maanlicht door de wijdheid van zijn denken.
Doch aan zijn knuppel schoof hij de ooren van de karbies en wierp die over den
schouder. Het was of het neerbonken op zijn rug van het marmerblok hem wakker
schokte tot een werkelijkheid van moed en vertrouwen. Het prachtige, roode
marmerblok voor den Heiligen Pellegrino!
Met een straffen wil ondernam hij het hachelijk afdalen, de rotspaden vol rolsteenen
omlaag, naar de Vallei van den Serchio. In minder dan geen tijd was hij beneden.
Twee uur sloeg het van den toren in Castelnuovo Garfagnana. De straten lagen
verlaten. Er was geen ander geluid dan het gedruisch van een bergstroom.
Op een wegwijzer, wit in het maanlicht, vond hij algauw den weg, dien hij nemen
moest, en na nog een laatsten, langen trek-op bereikte hij het doel van zijn tocht:
San Pellegrino.
Als een naakte burcht, grauw in de eerste schemering, stond het op de vaalgroene
helling geheven. De maan, een dunne ouwel, hing laag in de wazige lucht. Aan alle
zijden verrezen in onwezenlijke kleuren de na-nachtelijke bergen.
Op het kerkpleintje zag hij, dat het half vijf was. De kerk zat nog dicht;
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ook van de twee logementen waren deuren en ramen gesloten. De kramen, langs
den kerkgevel, hadden hun houten deksels neer.
Een regelmatig bellengeklingel kondigde een karavaan van muildieren aan, die
even later het pleintje kwam overgestoken.... zes achter-elkander-aan-gebonden,
zwarte, sterke beesten, die hooger in de bergen hun last van houtskool gingen
halen. Op het eerste en het laatste hing een duttende kerel; de dieren wisten den
weg.
‘Hei, vrind!’ riep Paolin, ‘waar is de kapel? waar moet ik mijn steen brengen?’
‘Stijg maar op,’ was het antwoord, ‘we komen er langs.’
‘Wel bedankt,’ gromde hij koppig, en liet ze trekken. - Ja, hij zou als een vadsigaard
zich op zijn zeven gemakken naar de kapel laten rijden! En achter de stilletjes
klingelende, zwarte cavalcade aan, beklom hij het straatje naast een der logementen,
en toog dan de berghelling langs, een eentonig pad tusschen gestruikte. De kerel
op den laatsten muil keek een paar maal lachend om.
Na een half uur gaans begreep Paolin, aangekomen te zijn. Op de kale bergweide
verscheen links van den weg een kapelletje. Een open kapelletje bleek het, waarin
achter rasterwerk een beeldje te zien was; ervoor stond een glas met versche
bloemen. Hij gooide zijn hoed in het gras, viel neer op zijn knieën, kruiste zich.
‘Sancte Pellegrine, ora pro nobis’ mompelde hij binnensmonds, vele malen achtereen,
en de muren van het enge kapelletje weergonsden zijn gemompel. Maar onderwijl
popelde hij van ongeduld, want rechts van den weg, een valleitje in, had hij een
kom vol steenen gezien, rotsstukken, keien, her en der door elkaar versmeten. Dáár
zou natuurlijk de groote, nieuwe kapel der bedevaartgangers komen! - de kapel
waar de Heilige Pellegrino reeds bij voorbaat zijn wonderen werkte, aan al wie hem
helpend om hulp vragen kwam.
Toen hij vond, dat hij genoeg gepreveld had, rees hij haastig op en holde het
paadje omneer. Dan stond hij aan den rand van den chaos....
Over het morgenstille hoogland klonk van verre het geklingel van den
wegtrekkenden muildierenstoet. En plotseling galmde daaroverheen het felle
gepsalmodieer van Paolin's geweldige stem. ‘Sancte Pellegrine, ora pro nobis’, zong
hij maar al, en zoo luid hij kon, met veel kronkels en draaien, zooals hij dat in de
kerk gehoord had.
Zijn stok met de karbies had hij over den schouder; in zijn andere hand hield hij
het roode marmerblok. Blootshoofds stond hij, en zijn voorhoofd werd smal onder
zijn zwarte haren, zoo wijd spalkte zijn mond in het galmen der gebeden. Zijn oogen
brandden van de heftige begeerte, waarmee hij Rosa's genezing afdwong.
Hij leek een toren, waarin razend een noodklok zijn bange roepstem woeden
doet: Sancte Pellegrine, ora pro nobis! Sancte Pellegrine, miserere nobis!
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En plotseling, met heel zijn hartstocht, alsof hij daarmee alle kwaad van Rosa afwierp,
slingerde hij zijn steen, en het zware marmerblok plofte tusschen de grauwe keien
met een klaterend gerol, dat vele malen weerklonk en weerrolde in de holten der
bergen.
Een wilde lach sperde zijn lippen vaneen. Het was volbracht! Daar lag zijn
prachtige blok als een roode bloem op het bed van keien!
‘San Pellegrino! red Rosa!’ schreeuwde hij, het eenige latijn, dat hij kende
loslatend, ‘San Pellegrino! maak Rosa beter! San Pellegrino, help ons! San
Pellegrino, bid voor ons! San Pellegrino, laat de pijn ophouden! Doe haar gezondheid
weerkeeren, San Pellegrino!’ Er was geen wending in de wereld, waarin Paolin niet
riep en schreeuwde en smeekte, om San Pellegrino te halen bij het prachtige, roode
marmerblok en Rosa's beterschap op te eischen.
En nogmaals bonkte hij neer op zijn knieën, en den bruinen kop met de brandende
oogen biddend omhoog gestoken, galmde hij opnieuw - maar het klonk als een
bronzen gelui van voldoening, dat eindelijk langzaam uitsterft -: ‘Sancte Pellegrine,
ora pro nobis, sancte Pellegrine, ora pro nobis....’
Hij stond op, een vaag-verdwaasde lach over zijn gelaat. Hij kruiste zich, hij toefde
nog even. Dan haalde hij zijn hoed en aanvaardde den terugweg, galmend opnieuw
zijn eentonige litanie, die met vlagen verwoei op zijn haastige stappen.
Eensklaps keerde hij zich om. Zijn wenkbrauwen fronsten zich, en de gebalde
vuist uitgestoken in de richting van het kapelletje en den steenenkuil, riep hij dreigend:
‘Past erop!! Wee je gebeente, als je me bedriegt!’
Een kwartier later was hij in het gehucht terug. Daar was alles tot leven gekomen.
Een oud pastoortje wandelde met een plechtigen Capucijner op en neer in de jonge
zon. Boven de kraampjes waren de houten deksels als een luifel opgezet; vrouwen
schikten er de kleurige bedevaartsouvenirs, die uit doozen en kistjes te voorschijn
kwamen, en de boeketten van helgeverfde grassen en papieren rozen, die de
pelgrims gewoon zijn op hun hoeden te steken. In de beide logementen was wat
vroege bedrijvigheid; en er stonden al twee auto's op het pleintje. Die ermee gekomen
waren, schenen de kerk ingegaan. En Paolin had een welvoldanen lach: die dachten
zeker wat gedaan te krijgen, als ze zich met hun logge lijven hierheen lieten hijschen!
Ze moesten eerst maar eens zeven uur, den nacht door, geloopen hebben, zooals
hij! Een danig vertrouwen begon in hem te groeien. Dan ging ook hij de kerk in. Het
was een holle kerk, donker en tochtig. Maar achter het altaar speurde hij aanstonds
de goud-en-glazen kist, waarin de heiligen liggen moesten, San Pellegrino en San
Bianco.
Hij stond voor de twee geraamten met hun roodfluweelen mantels en hun
gekroonde doodskoppen. Een huiverende eerbied voor de werkelijkheid
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dier verbazingwekkend uitgedoste skeletten beving hem, en met een nog veel meer
saamgeronnen ernst dan daarbuiten, zonk hij op de knieën en strak naar de heilige
beenderen heen prevelde hij zelfverloren zijn ‘ora pro nobis....’
En nogmaals viel het hulpelooze beetje Latijn van hem af en smeekte hij
hartstochtelijk om Rosa's behoud: Heilige Pellegrino, heb medelijden met Rosa!
Heilige Bianco, bid voor Rosa! Heilige Pellegrino en Bianco, heb genade met Rosa!
Heilige Pellegrino en Bianco, heb genade met mij, zondaar....
En zoo brandend werd zijn vervoering, dat zijn woorden tot een vormeloos
stamelen verzandden; een heete woestijnwind blies uit zijn ziel omhoog. Zijn gezicht
trok bleek, zijn lippen waren dor, zijn oogen groot en diep. Zij zagen niets meer. Zijn
geest was leeggeplunderd van alles wat hij maar wist om de Heiligen te vermurwen.
En plotseling riep een stem in hem: ‘En vergeef mij den dood van den schele!’ ‘En vergeef mij den dood van den schele,’ prevelde hij gesmoord, ‘vergeef mij den
dood van den schele.... Vergeef mij den dood van den schele.’
Hij stond op, geheel vervaard, gebroken. Hij liep naar den uitgang, bekruiste zich
met wijwater, zag de offerbus, stopte er vijf lire in, en haastte zich de kerk uit.
Buiten, in den zonnigen morgen, kwam hij plotseling tot bedaren. Hij ging een
kom koffie drinken en at er zijn meegebrachte brood bij, met de sneden worst, zooals
Rosa zelve het hem had klaargemaakt. En na zijn eten - de morgen werd al warm
- strekte hij zich uit op het muurtje langs den kerkgevel, zijn kop op de leege karbies,
en dadelijk zakte hij in een zwaren slaap.
Hij sliep twee uur lang. Toen hij wakker werd, begreep hij eerst niet, waar hij was,
zulk een lawaai woelde er rondom hem van stemmen en gelach en van toeterende
auto's, die achteruit en weer vooruit puften. Versuft en verbaasd zat hij het gewemel
van zomergasten en toeristen aan te kijken.
Maar het duurde geen minuut, of hij dacht: Rosa! Zijn vertrouwen van vóór den
slaap keerde weer. Hij had alles uitgestort wat hij bezat, en het mirakel kon niet
uitblijven. Rosa zou beter worden!
Aan een der kraampjes kocht hij zich een feestelijke bloem, een roze roos met
een zilveren blaadje en twee blauwe veertjes, op een pluim van helgroen gras.
En met die bloem als een zegetrophee op zijn hoed, de karbies aan zijn stok over
den schouder, zoo ondernam hij welgemoed den tocht van zeven uren terug naar
Lungomare.
Het was vijf uur in den middag, toen Paolin het paadje langs den boschrand kwam
afgestapt. Uit de verte al zag hij de buurvrouw op den uitkijk staan.
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Dan zag hij ook Rosa. Zij zat buiten, aan de deur, Veronica op een klein stoeltje
naast zich!
De buurvrouw kwam hem tegemoet loopen; het kind holde haar achterna.
‘Eerst heeft ze wel twee uur liggen bidden.... toen is ze in slaap gevallen.... den
heelen nacht heeft ze geslapen....!’ riep de vrouw.
Paolin snelde hen voorbij, sloot Rosa in zijn armen. ‘En den heelen morgen heb
ik geen pijn gehad! .... Ik heb twee glazen melk gedronken.... En nog geen pijn!’
lachte zij, teer-verheugd.
Toen zij op wou staan, wankelde zij.
Paolin steunde haar, deed haar behoedzaam weer zitten.
‘Geen pijn! geen pijn!’ juichte hij. - Als de pijn zweeg, zou ook de zwakte wel gauw
weer genezen!
‘Geen pijn!’ zong bijna Rosa's ijle stem. Zij schreide van hoopvolle vreugde.
De buurvrouw bracht haar weer te bed. En eenmaal gemakkelijk in de kussens
gezeten, luisterde zij vol spanning naar Paolin's verhaal.
‘Als ik héélemaal beter ben,’ zei ze, ‘dan koopen we een beeldje van San
Pellegrino, en dat zetten we op de kast, en dan krijgt hij elken dag een kaars.’
De feestelijke bloem stak Paolin tusschen de lijst der Madonna met het vlammende
hart, die boven hun bed hing.
Maar het mirakel had geen duurzaamheid. Het zal een week later geweest zijn,
dat Rosa een aanval had van haar kwaal, zoo erg als nooit te voren. En van dien
dag af, hoe ze ook tegenstreed, hoe ze ook vast wilde houden aan de genezing,
door Paolin op de bovenaardsche machten voor haar bevochten, - zienderoogen
ging zij achteruit.
Paolin wilde er eerst niet aan. Het was een oogenblikkelijke inzinking; genezen
zou zij; genezen móest zij immers? Doch naarmate de weken vorderden, konden
geen van beiden zich meer bedriegen met wat haar uitgemagerde, moede gezicht,
de zwarte brokken bloed, die zij braakte, zoo wreed ontkenden.
Maar één ding veranderde niet meer sedert zijn pelgrimstocht: er blééf tusschen
hen iets, dat zij niet hadden kunnen noemen, een blanke, bijna verheven sfeer, een
dankbaarheid en een teedere warmte, die van de toen al zeer lijdende vrouw
uitgingen, en wel met zulk een overwinnende kracht, dat die Paolin geheel
ontwapenden. Hij kwam er niet toe, God en San Pellegrino te vloeken, hij zon op
generlei wraak, hetgeen toch alles in zijn aard zou hebben gelegen. Hij was alleen
maar verslagen; weerloos onderging hij het noodlot, dat naderde, en zijn eenige
gevoel daarbovenuit was een matelooze vereering, een ongeloofelijke zachtheid
voor Rosa.
Het verleden had ook niet meer tusschen hen de oude duisternis. Als Rosa over
Santa Verdiana sprak, prees zij de groote zuiverheid van het oude
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klooster, alles was er zoo wit en zoo smetteloos proper, en zij herdacht de ernstige,
engelachtige oogen van de moeder-overste.
Toen zij het bed niet meer verlaten kon, en Paolin aanschouwde haar lieve gezicht,
dat klam en geelbleek was gaan zien alsof haar gelaat niet wáár was onder het nog
altijd weelderig roodblond der haren, en hij tuurde de diepe helderheid harer oogen
binnen, dan moest hij denken aan die kameraden op Elba, die net welgezinde
monniken waren geweest, alsof de gevangenis hen heilig had gemaakt.
Paolin trok niet meer naar de marmergroeven, hij wilde niet die lange dagen van
huis. Hij toog een morgen mee op de vischvangst, en soms, een donkeren
herfstavond, ging hij ergens strikken zetten, en verkocht later de hazen, de konijnen,
die hij stroopte, aan de herberg van ‘Het Wilde Zwijn’.
Terwijl hij uit was, kwam de buurvrouw wat redderen, bracht Veronica terug, die
met haar jonge goed gespeeld had, kookte een soep voor hem en het kind. Voor
Rosa zorgde hij alleen.
Dokter Lapi deed wat hij kon. Hij kon niet veel. Hij verweet hun maar niet meer,
wat nu toch onverhelpbaar was. En zijn hart brak, als hij dit geluk aanzag, dat
onherroepelijk ging verbroken worden.
Korten tijd voor ze stierf, zei Rosa: ‘Paolin, ik voel het wel.... het loopt af met me....
Als ik er niet meer ben, en Elvira kwam eens terug....’
Paolin wou heftig wat tegen zeggen, zijn oogen werden koolzwart; doch zij legde
hem de hand op den mond.
‘Zij is altijd van je blijven houden;.... ze zal wel heel erg veranderd zijn, na al haar
verdriet. Ze zal ook wel goed voor ons kleintje wezen! En jij zal zoo van Lallo houden,
Paolin.’
‘Zeg haar maar,’ zei ze nog, ‘dat ík 't ook goed vond, dat je 't geld voor Lallo
stuurde....’
Paolin antwoordde niet. Somber zat hij voor zich te kijken. Maar hij zei ook niet
van nee. Wat Rosa daar alles zoo kalm voor hem openlei, het klonk als een
voorbeschikking, waartegen nochthans heel zijn wezen in opstand kwam.
Dan pakte hij zijn hoofd tusschen zijn handen en worstelde met de onduldbare
gedachte, dat Rosa hem afgenomen ging worden. Wat was zijn eigen leven hem
nog waard zonder haar?
En telkens moest hij denken aan het duister bestier, - dat de gevangenis hem
Rosa gegeven had, en dat het de ellende dierzelfde gevangenis was, die hem Rosa
weer ontroofde. De begrippen God en gevangenis verwarden zich met het visioen
van het bruine en bloedende Christus-lijk in zijn bange gedachten, en tusschen
dankbaarheid en donkere haat wankelde zijn hart.
Toch, toen de dokter haar einde nabij meende, vroeg Paolin haar, of hij den
pastoor niet halen zou, voor de Sakramenten.... Rosa knikte
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ontkennend. Zij had het al zoo lang overlegd bij zichzelf. Paolin en zij leefden immers
in overspel? De sakramenten konden haar niet gegeven worden, zonder een akte
van berouw. En berouw belijden, dat wilde zij niet. Zij had altijd gevoeld, dat God
hun liefde goed vond. - De uitkomst was er niet naar geweest, nu zij zoo jong moest
doodgaan. Niettemin was haar zekerheid ongeschokt: God had hun liefde gezegend
met een geluk, dat niet grooter kon. Zij was niet bang voor den dood, al verlangde
zij wel eens naar de troostende hand der Kerk.
Zoo bleef haar geest tot het einde, sterk en louter. Maar soms, als Paolin er niet
was, zonk de kracht uit haar weg, en in haar wanhopige liefde voor hem en voor
hun kleine Veronica, bedenkende, hoe rampzalig en hoe hulpeloos zij die twee, den
man en het kind, moest achterlaten, voelde zij zich overstroomen van een eindeloos
verdriet en schreide lang en stil. Totdat de onverduurbare pijnen haar weer wekten
tot het verscheurende oogenblik. Nog verscheidene dagen werd haar leven gerekt.
Op een morgen, laat in den herfst, stierf zij.
‘Het kind!’ kreunde zij moeilijk, ‘het kind....’ Het was haar laatste woord. Maar
Veronica was bij de buurvrouw gebracht. Dan tastte haar hand uit naar het vervaarde
gezicht van Paolin, die op zijn knieën voor haar bed lag, en viel met een laatste
kramptrekking terug op het dek.
En Paolin begroef zich in zijn radelooze smart. Hij brulde zijn ondragelijk verdriet
uit met een geluid, dat niet meer menschelijk klonk. Dan brak hij ineen aan de tafel
en snikte, snikte, het hoofd op zijn armen, verwilderd, verdwaasd.
Eindelijk stond hij op, en van dat oogenblik af kwam geen traan meer in zijn oogen,
geen klacht meer over zijn lippen.
Toen Rosa's lief gelaat zoo koud als marmer was geworden, leek het hem, of
hijzelf verstarde en afstierf van deze wereld. Haar trekken waren van een hemelsche
schoonheid, dat zeiden allen, die haar nog mochten zien.
Gebroken zat Paolin bij het bed, te staren naar den liefelijken glimlach, die
zweemde rond haar verbleekten mond.
Doch dan stond hij op, en een starre wil dreef hem met groote passen naar het
dorp toe, en naar Marina, en naar Massa.
- Zij zou een begrafenis hebben als een koningin, dat stond plotseling als een
wet in hem geschreven. Hij zocht een prachtige kist voor haar uit, met koperen
beslag, en hij regelde de ter-aarde-bestelling, dat er geen enkele statie van pluimen
of kwasten of zilverborduursel aan ontbreken zou. In Massa sprak hij af met den
aanvoeder der harmonie, dat er treurmuziek zou zijn, zooals hij dat vroeger, onder
dienst, bij groote begrafenissen had gezien en gehoord. Hij dong niet af. Voldaan
rekende hij uit, dat heel zijn spaargeld er mee op zou gaan; geen centiem mocht er
overblijven.
En dien avond, toen het donker was, toog hij opnieuw er op uit, herhaalde
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malen, en langs het duistere pad, door den vochtigen Novembernacht, droeg hij tot
driemaal toe zijn buit, een wiegende en ritselende vracht, naar huis. Het was één
uur, half twee, voor hij zich op den grond, naast Rosa's doodsbed, te slapen legde.
Den volgenden morgen bevonden verscheidene villa-bewoners in den omtrek
van Massa en Forte dei Marmi, dat alle perken en struiken uit hun tuinen dien nacht
geplunderd waren, heel hun herfstpracht van chrysanten en dahlia's, en de laatste
rozen.
En Paolin, dien ganschen dag, zat achter zijn huisje, met een onbewogen masker,
en vlocht voor Rosa krans na krans.
Niemand van de bevolking der streek had ooit zulk een begrafenis gezien, anders
dan bij de rijken.
Paolin - de starre smart maakte zijn gezicht zoo schoon als dat van een
vertoornden God - liep, alleen, vlak achter de statige lijkkoets. De baar was onder
een vloed van bloemen bedolven. Een broer van Rosa volgde. Een paar
buurmenschen kwamen bedeesd achteraan. De muziek, voorop, klaagde en roffelde
den treurmarsch. Er waren tien fakkeldragers.
Toen hij 's avonds eenzaam in zijn huisje zat - de kleine Veronica had de
buurvrouw bij zich gehouden - haalde Paolin uit de bovenlade van de commode
een plat pakje te voorschijn, een zakdoek, om iets heen gewikkeld, en met een
veiligheidsspeld vastgestoken.
Verwezen zat hij ermee in de hand, bukte zich erover neer, tot zijn lippen het
raakten.... ‘We hooren nu tòch voorgoed bij elkaar; 't is tweehonderd vijfentachtig
lire,’ hoorde hij haar weer zeggen.
Hij maakte de veiligheidsspeld los. Hij ontvouwde den zakdoek: twee banknoten
van honderd vond hij, en een van vijftig, en nog twee papiertjes van vijf-en-twintig
en van tien. Twee honderdvijfentachtig lire. Háár spaargeld! Langdurig liefkoosden
zijn ruwe vingers die lapjes bankpapier, streken ze voorzichtig uit hun oude vouwen.
Een prachtige zerk zou hij ervoor koopen op haar graf.
‘Rosa’ zou hij erin doen beitelen, - Rosa, zonder achternaam.
En verder alleen de datum van hun groote geluk.
Een tijd later dacht hij nog: ‘Voor jou bloemen. Tranen voor mij,’ - dat wilde hij
eronder laten zetten.
Den volgenden morgen verdroeg hij de eenzaamheid niet langer. Hij greep zijn
knuppel, sloot het huisje, en toog de bosschen en de bergen in, zonder doel, zonder
wil, zonder hoop.
Tegen den avond dreef het verlangen naar zijn arme, kleine meid hem op huis
aan. Maar Veronica was al met de kinderen van de buurvrouw te slapen gelegd.
Van dan af had Paolin een leven zonder regel of stuur. Soms had hij het
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kind bij zich in huis, haalde brood en kaas en wijn, kookte op zijn manier een soep.
Soms trok hij er dagen lang op uit, ging op de vischvangst mee, stroopte hazen,
kaartte en dronk in ‘Het Wilde Zwijn’ en zwierf dan weer, met den dood in het hart,
door de nachtelijke bosschen. Het huisje onderkwam, het etensgeraad vervuilde,
alles lag onder de stof. De buurvrouw, die veel van Rosa gehouden had, zag het
met zorg aan. Zij vond het best, dat de kleine Veronica veel bij háár vijf brakken
bleef. Vijf, of zes, wat maakte dat uit? En 't was een schat van een kind. Maar kon
dat zoo voortgaan?
Op een dag, toen hij er niet was, kwam de broer van Rosa en stelde voor, Veronica
op te nemen in zijn gezin. De buurvrouw bracht de boodschap over. Maar Paolin
wilde geen afstand doen van het kind. Een paar dagen hield hij het bij zich; dan was
het weer telkens bij de buurvrouw.
Zoo zwalkte zijn verhavend leven, week op week.
Eens, na een langen zwerftocht, doodmoe, geraakte Paolin in de buurt van zijn
huisje terug. Slapen.... slapen.... was de eenige wensch, die in zijn hoofd was
achtergebleven. Toch liep hij even bij de buurvrouw langs, om de kleine meid te
zien, of te halen.... hij wist het zelf niet.
Het kleintje kwam dadelijk op hem toegeloopen, nestelde haar handje in zijn hand.
‘Mee,’ dwong ze, ‘mee....’
‘Er is bezoek voor je gekomen in je huisje,’ zei aarzelend de buurvrouw.
‘Wat? Bezoek?’ vroeg Paolin loom.
De vrouw ontweek zijn blik, schoof weer in huis.
Met het vroolijk trippelend kind aan de hand ging Paolin op weg. Schuin staken
zij den boschhoek door; even struikelde nog het kleintje, en Paolin moest haar
optrekken, twee traantjes drogen. Dan trippelde zij weer welgemoed met hem verder.
Toen Paolin - de voordeur stond op een kier - verbaasd zijn huisje betrad, zag hij
plotseling, dat alles er keurig was aan kant gemaakt. De vloer was helder geschrobd,
de tafel leeg, de stoelen stonden langs den wand gezet.
Een onwilligheid stootte hem af; ook was er een gevoel van opluchting.
Dan, met een schrik, die zijn hart deed stilstaan, zag hij door de open keukendeur,
achterin den moestuin, de onzekere gestalte van Elvira.... Twee kinderen liepen er
rond.
Aarzelend kwam zij naar voren, haar schrille oogen bezwerend naar hem heen.
‘Paolin....’ bewogen klankloos haar lippen.
Een guds van toorn gistte in Paolin omhoog. Smart, verachting, haat, alles woelde
dooreen in hem.
Toen wendde het grootste der twee jongetjes, dat naast Elvira stond, zijn fieren
krullenkop en zijn heldere, vragende oogen naar hem toe. Een moment bleef het
zuiver gloeiend bruin van dien kinderblik zonder verwrikken gevangen in den zijne.
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‘Paolin....’ smeekte Elvira nog eens. Zij kwam een stap naderbij. Zij keek naar het
bedremmeld kleintje aan zijn hand....
‘Ik zal altijd goed voor 'r zijn.... altijd.... ik beloof het je.... als jij ook.... voor....’
Zij zweeg, vol vervaardheid.
Plotseling liet Paolin het angstige handje los, schoot toe op het tweede jongetje,
dat onwennig terzijde was geloopen; en hem op een kleinen afstand van zich
afhoudend, monsterde hij de schriele kindergestalte, doorvorschte de bleeke trekken.
Hij richtte zich op. Een smalende lach krulde zijn lippen. Dan kwam er ook iets
van medelijden in zijn oogen. Een vruchteloos gebed, in de kerk van San Pellegrino,
schoot hem door het hoofd.... ‘en vergeef mij den dood....’
‘Zoo, dus jij bent scheel,’ zei hij eindelijk. ‘Dan kunnen jullie blijven.’
‘Dat is te zeggen,’ hernam hij tegen Elvira, ‘morgen kunnen jullie terugkomen.
Morgen kun je je bed laten brengen. Wat er nu staat, blijft het mijne; dat zet ik boven.’
Elvira wou haastig op hem toekomen, doch koel weerde hij haar af.
‘Nee,’ zei hij hard.
Zijn oogen zochten Lallo.
En Elvira, terwijl een triomfant lachje om haar dunne lippen gleed, bukte zich en
kuste Veronica op de zwarte krulletjes.
EINDE
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Bloeiende cactus
door A. Viruly
Dit vreemde leven kent zijn eigen pad;
Het weet van eigen stilte de verzonkenheid
En toont, wie buiten zijn, slechts ondoorgrondelijkheid:
Een roode bloem; een groen en stekelig blad.
Liefde noch kracht kunnen benaderen dat
Stage vèr-zijn in een tijdverloren wijd,
Dat noch zich geven wil noch gift verbeidt
Doch immer peilt den zelfbesloten schat.
Er bloeit terzijde van de woelige deining,
Die mij omspoelt - golven van blaam en roem Een diep bestaan van vreemden geest en lijning.
Het geeft een teeken, dat ik ‘cactus’ noem
En toont een raadselachtige verschijning:
Een groen en stekelig blad; een roode bloem.
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De roode anjer
door Elise van Backum
DAAR waar de rivier het helsche lawaai der fabrieken voorbijstroomt, even voor zij
haar rust zoekt tusschen de wijdgestrekte weilanden, zendt zij een kleine zijtak, als
een armelijk, zachtkabbelend grachtje naar het oudste gedeelte der stad.
In den hoek, die hierdoor ontstond, glooit een klinkerstraatje naar den drukken
hoofdweg; de gevels van een twaalftal huisjes, in poovere verscheidenheid, kijken
over het zachtroode plaveisel op het grijze, klotsende water van de breede rivier.
Niets verstoort hier de rust dan enkele, steeds weerkeerende geluiden: de
vèrklinkende roep van den schipper op langzaam voorbij varende Rijn-aken, het
felle fluiten van een driftigstoomend sleepbootje, de doffe plomp van de dichtvallende
ophaalbrug. En daardoorheen altijd, in lichter of zwaarder rhytme, het metalen
gehamer uit de smederij.
In de zomeravonden halen de menschen hun stoelen uit huis, de mannen zetten
ze liefst schuin achterover tegen den muur; dan rooken ze een pijp en lezen hun
krantje. De vrouwen, geleund over de halve deurtjes, babbelen zacht met elkaar.
Het is of iets van de kalmte der rustig stroomende rivier ook over deze menschen
is gekomen; de kinderen, wanneer ze willen spelen en joelen, verlaten het glooiende
straatje en draven naar de wijde straten van de buitenwijken. Als een zachte,
aanhoudende echo komt tot hier het rumoer van de stad.
Bart kent den overgang van het stadsgeraas naar deze rust wel het best; het ligt
voor hem besloten in de enkele passen vóor het omslaan van den laatsten hoek,
wanneer hij thuiskomt van de ambachtschool en iederen dag beleeft hij het opnieuw.
In den groei zijner jaren, bleek en wat voorovergebogen, loopt hij door de straten,
meestal alleen; zijn kameraden kunnen hem missen bij hun spelen, die vaak woest,
hun gesprekken, die vaak ruw zijn. Maar voor zijn vaardigheid in het teekenen
hebben ze eerbied, daarmee laat hij hen steeds opnieuw verbluft staan. In enkele,
nog onzekere lijnen, teekent hij onder de lesuren de sprekende gelijkenis van zijn
leeraren; in caricatuur dengene, met wien hij op niet al te beste voet staat. Vele der
bewoners van het grachtje staan gekrabbeld op den binnenkant van zijn
schoolboeken; zijn vader en moeder, uit het hoofd geschetst, op een apart stuk
teekenpapier, dat zorgvuldig verborgen wordt: men straft hem streng voor dit knoeien.
De oude smid, zijn vader, nog zwaar en krachtig in zijn blauwe kiel, ziet steeds
met eenigen wrevel naar dezen zoon, in wien hij geen opvolger ziet voor zijn kleine
smederij.
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Na schooltijd staat Bart als een droomer bij het aambeeld, zijn hoofd vol
onuitgevoerde schetsen; de felle, helklinkende hamerslagen zijn voor hem muziek,
zijn donkere oogen zien den vonkenregen als een fantastisch, klein vuurwerk.
Geheel verzonken leunt hij tegen de houten werktafel, totdat de smid, geprikkeld,
hem met een paar barsche woorden wegzendt. De jongen voelt de gloeiende kleur
op zijn wangen wanneer hij het donkere wenteltrapje in enkele treden opdraaft naar
zijn kamertje. Hij is er aan gewoon ruw opgeschrikt te worden uit zijn scherpe
opnemen van de dingen; het komt niet in hem op er boos over te worden, al maakt
de prikkeling op zijn voorhoofd en wangen hem altijd diep verlegen.
Het kleine, vierkante kamertje aan den voorkant van den smallen zolder is zijn
toevlucht; daar verslaat hij zijn schuwheid. Hoe zou hij moeten leven zonder dit voor
hem uitgespaarde plekje in de kleine huizenrij. Bovendien bezit het iets waardoor
het zich onderscheidt van alle andere zolderkamertjes op het grachtje; dat is het
uitzicht in de kastanjeboom, die vlak voor de smederij staat, de eenige boom aan
de kleine gracht.
Wanneer Bart door het schuine dakraampje kijkt, ziet hij direct in de geheimzinnige
schaduwen tusschen de dikbebladerde takken. Iederen zomer nestelt er een
woudduivenpaar; het zacht gekoer in het groen maakt hem blij, wanneer hij in het
licht van het geopende kleine venster zit te teekenen.
De zomer! Dit jaar is hij van een ongekende warmte; broeiïg en zwaar van hitte
zijn de dagen; een zwoele damp vult de nachten. Bart, in zijn benauwd kamertje,
ondergaat onmerkbaar de invloed, wanneer hij de avondkoelte zoekt. Tot diep in
den nacht leunt hij uit het kleine dakvenster en kan zich niet losmaken van de
machtige rust, die hangt tusschen den hemel en de aarde. De doodstille
kastanjeblâren hangen in gebroken bogen tegen den diep-donkerblauwen koepel;
milliarden sterren twinkelen onrustig, vele schieten als lichtpijlen door het gewemel.
De hemel en de kastanje in deze zomernachten; zij beginnen in de jongensziel iets
te beroeren en los te maken, dat zich uit in een vreemde, heete ontroering, waarvan
hij tevergeefs de oorzaak zoekt. De wijdgeopende, donkere oogen volgen het stokje,
dat zacht voortwiegelt op een zilveren maanstreep in het water onder zijn raampje;
waar komt het vandaan, waarheen zal het drijven. Over zijn warme gezicht waait
de vochtige hooigeur van de gemaaide weilanden; hij sluit zijn oogen. En dan,
plotseling, is hij ver weg, in een vreemd land, onder vreemde menschen, die een
onbekende taal spreken, welke hij niet verstaat. Hij ziet hooge, besneeuwde bergen,
zwaargroene heuvels, maar ook huizen, vele hooge huizen, die nauwe, bochtige
straten vormen. Er ritselt iets in de kastanje, weg is het korte visioen.
Diep ademt Bart; hij voelt opeens de ongemakkelijke houding, waarin hij, op een
stoel staande, uit het raampje leunt. Zonder nog een blik om zich
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heen te werpen, glijdt hij naar beneden en laat zich vallen op het bed.
En, eindelijk ingeslapen, kreunt hij zachtjes in zijn droom.
In de hitte van de volgende dagen doet hij werktuigelijk zijn arbeid op school; in de
vrije tusschenuurtjes teekent hij niet maar zit gebogen over een aardrijkskunde boek
met vele platen van verre landen, terwijl vage beelden door zijn hoofd ijlen.
Het rumoer om hem heen deert hem niet, hij voelt zich wegglijden van de school,
de stad, zijn grachtje. Als een vagebond loopt hij over den weg naar de groote,
blinkende stad, waaruit fraaie, machtige torens omhoogrijzen.
Om hun eeuwenouden voet, in de schaduw, buigen zich de ongelijk geplaveide,
drukbevolkte straatjes; tegen de roerlooze steenmassa gooien stemmen in vreemden
tongval hun klanken. In een kamertje van een der kleine, ingemetselde huisjes,
onder de eerbiedwekkende schoonheid van deze majestueuze, tijd-trotseerende
bouwwerken wil hij leven; in de nabijheid van hun grootsche rust zal hij kunnen
schilderen wat in hem een uitweg zoekt.
De bel van het volgend uur dringt vaag klingelend in zijn oor, een klap op zijn
schouder door een medeleerling doet hem echter verschrikt opkijken. En direct
verheugt hij zich, in een onderdrukte golf van blijdschap, op den doorgeurden, luwen
zomernacht, met de roerlooze kastanje voor zijn raampje en de stilte van den
onmetelijken sterrenhemel boven zijn hoofd.
De dagen bleven droog en van een verzengende warmte; geen druppel regen viel
en de bladeren van de kastanje hingen krachteloos naar beneden.
Maar op een middag kwamen dikke, zwaargrijze wolken aangestapeld over de
weilanden in de verte; ze brachten een zacht, waarschuwend gerommel; onder hen,
tegen een onheilspellend loodblauwe lucht, teekende onophoudelijk de bliksem zijn
grillige, watervlugge kartelingen. Onmachtig door hun eigen, dreigende logheid
bleven de wolken voor de rivier hangen; enkele kleinere, vuilwit, dreven haastig
langs hen voorbij.
De broeierige, zonlooze hitte drukte als een benauwenis op de stad; de regen,
die verkwikking en lafenis moest brengen, bleef uit.
Bart, uit school komend met een afgemat gevoel in zijn leden, liep met trage
passen over de stoffige, grijze straat, die naar het grachtje afboog. Even vóór hem
reed, heel langzaam, een auto, een helblauw gelakte, groote twoseater met blinkend
nikkelwerk; de opzichtige kleur prikkelde Bart, echter wendde hij zijn blik niet af.
Aan de letters merkte hij op, dat het een buitenlandsche wagen was en onwillekeurig
liep hij iets sneller, werd zijn stap veerkrachtiger. De bestuurder scheen te zoeken;
opeenmaal, Bart's hart gaf een plotselinge klop, zwenkte de auto af naar het grachtje;
vlak
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onder de kastanjeboom stopte zij. De heer stapte uit en liep haastig naar de smederij,
waar de oude smid aan de deur hem met schuingeheven gelaat aanhoorde.
Bart bemerkte, hoe de aanblik van het grachtje geheel anders leek, nu de auto
er stond met haar uitdagend fonkelende kleur; de kastanjeboom met zijn slap
neerhangende, stoffige bladeren scheen kleiner; armelijk in hun verf stonden de
huisjes. Alleen de rivier bleef dezelfde, onaantastbaar in haar kalm stroomen. Het
stemde Bart wrevelig en onrustig; zijn lusteloosheid was verdwenen.
Langzaam wentelden de wolken nu over de stad; het werd zoo duister alsof een
sluier langs de lucht werd geschoven, een hevige windvlaag ritselde plotseling door
de kastanje en klapte deuren en een enkel venster verraderlijk dicht.
De vreemde heer liep snel naar de auto en hielp een dame bij het uitstappen;
Bart had van haar niet veel meer gezien dan een groote, lichte hoed, die zoo nu en
dan even zichtbaar was geweest achter de kap. Hij stond nu ook bij de smederij en
hoorde van zijn vader, hoe de auto een kleine aanrijding had gehad waardoor er
aan een der wielen iets verbogen was. Men had den bestuurder naar den smid
verwezen, die, zooals hij Bart vertelde, met moeite het gebroken Hollandsch van
den vreemdeling had kunnen verstaan. Deze knoopte, na een vluchtige blik naar
boven, een zeil over de auto; hij was net klaar, toen een secondenlange lichtstraal
de kleine gracht in een fantastisch blauw licht zette; bijna onmiddellijk daarop
knetterde de slag, die opgenomen werd in een dreunenden donder.
De dame, slank in haar lichtgrijs reiscostuum, gaf zoo'n bekoorlijke, zachte gil,
dat Bart zich met een ruk naar haar omkeerde. Twee groote, donkere oogen, met
koolzwarte wimpers in een zachtbruin, smal gelaat, zagen hem verschrikt aan; de
welgevormde, donkerrood geverfde lippen weken in ontsteltenis even uiteen,
overschaduwd door de wat groote, fijngebogen neus. Tegen het matte bruin van
den slanken hals gloeide dieprood een toef anjers.
De groote vreemdeling lachte; in zijn donkergebrand gelaat lichtten de tanden
helwit. Hij legde de vingertoppen op de schouders der vrouw - zij leek klein naast
zijn enorme gestalte - en leidde haar haastig de smederij binnen.
Werktuigelijk volgde Bart.
De smid bracht de schuilenden naar het meest ordelijke deel zijner smederij;
hijzelf verdween weer haastig naar zijn werkhoek.
Voor Bart bestond geen omgeving meer; veilig in het duister, geleund tegen de
werkbank, gold zijn gespannen blik slechts de vrouw. Deze was gezeten op de
plompe, ruwgetimmerde tafel, die terzijde stond geschoven en waarop eenig zwaar
gereedschap lag; bij iedere lichtstraal verborg zij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

455
het hoofd in de fijngevormde handen, daarbij beefden haar schouders. De man,
dicht bij haar staande, lachte dan; de bovenlip ontblootte steeds een schitterend
witte tandenrij.
Buiten leek nu een orkaan losgebroken; met suizende kracht joegen wind en
regen langs de ramen, takjes, papier, bladeren in toomlooze vaart met zich voerend;
de rivier, dofgrijs en schuimend, dreef haar water in dichte sproeiingen boven zich
voort. Nog onheilspellender dan de krakende slagen en de dreunende donder waren
de plotseling invallende windstilten.
Eenmaal, bij een lichtstraal, klemde de vrouw de handen om den tafelrand; haar
oogen, die gloeiden in het tooverachtig, secondenlange licht, keken Bart recht in
het gelaat. De wijdgeopende oogen van den jongen verzonken in haar blik. En
opeens lachte zij, een volle, zenuwachtige lach, waarbij haar tanden een witte streep
leken tusschen de felgekleurde lippen. De klank trof Bart onaangenaam; onrustig
klemde hij zijn vingers ineen in zijn broekzakken.
De man naast haar, nu gebogen over een groote kaart, waarop een wirwar van
lijnen, keek niet op bij het geluid; Bart zag hoe hij wel even glimlachte. Naast de
kaart, op de tafel, had hij een stapel foto's gelegd; op de bovenste zag de jongen
de afbeelding van een kerk met aan weerszijden een hoogen, vierkanten, machtigen
toren. Hij wist onmiddellijk den naam: de kerk stond op een plaat in zijn
Aardrijkskundeboek genoemd als de ‘Notre Dame, Parijs’. Hij dacht aan het land
zijner nachtelijke fantasieën; deze cathedralen waren er, deze vrouw kwam er
vandaan. Een golf van verlangen doorgloeide hem plotseling en hevig; onder de
donkere, droomende oogen kleurden zich de wangen.
Hij wist niet hoe lang en onafwendbaar zijn blik reeds rustte op het smalle, bruine
vrouwengelaat: een nu critische blik van den kunstenaar naar zijn model.
De vreemdelinge sprong op van de ruwhouten tafel; uit haar tasch nam ze een
doosje en aandachtig in het spiegeltje kijkend, poederde ze zich met kleine,
langzame, zelfbewuste streken. Dan, bliksemsnel, keken haar diepe, omkohlde
oogen over het doosje naar Bart en haar fijnbelijnde lippen weken in geluidloozen
lach.
De jongen onderging het spel in een korte, vlijmscherpe pijn; hij wendde zich om
en tuurde met brandende, nietsziende oogen naar het aambeeld, waarover zijn
vader gebogen stond. In een beving vertrok zich zijn mond.
Buiten scheen het noodweer uitgewoed; vredig en stil zond de reeds laagstaande
zon haar schuine stralen door de kastanje, van wier frischgroene bladeren zachtjes
groote, glinsterende droppels lekten. Schuchter lieten de dagelijksche geluiden zich
weer hooren; deuren en vensters werden opengezet, de menschen kwamen buiten,
zacht en mild was de klank van hun stille praten.
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De vreemdeling had zijn kaart toegevouwen en met de foto's bij zich gestoken; nu
praatte hij buiten met den smid en begon het zeil van de auto los te knoopen. De
vrouw, in de deuropening, ademde met halfgeheven gelaat de vochtige geuren, die
van de weilanden kwamen gedreven.
Bart, in zijn inwendigen strijd van haat en aanbidding keerde zich weer naar haar
en beschouwde stil de ovale, fijne lijn van de wang. Met enkele, zachte passen
stond hij nu ook bij de deur.
Het scheen, dat de blauwe wagen in orde was; met een tevreden gezicht stond
de smid terzijde: de vreemdeling had royaal betaald. Deze liep nu met een lange,
lichte mantel naar de vrouw, die loom de armen uitstrekte. Voorzichtig maakte hij
de toef anjers los van haar mantelpak en wilde ze op de reisjas spelden; maar het
ging wat onhandig en bruusk nam ze de bloemen uit zijn handen.
Dan, met groote aandacht en zorg er een dieproode anjer uitnemend, wendde
ze zich om en stond voor Bart.
Met een stralenden lach, haar oogleden neergeslagen, schoof ze de bloem in het
knoopsgat van zijn vaal jasje.
De vreemdeling, toeschouwend, zeide eenige donkere woorden en haalde zijn
schouders op. Er was een rimpel tusschen zijn oogen, toen hij in de auto stapte.
Langzaam volgde de vrouw en nam naast hem plaats; ze keek niet meer op maar
de glimlach week niet van haar mond.
Razend ronkte de motor over het grachtje, een driftig, boos geluid, dat hatelijk
tegen de huisjes kaatste.
Dan schoot de wagen vooruit. De enkele kinderen stoven uiteen; eerbiedig tikte
de smid aan zijn pet en keek nog toen de auto reeds lang de hoek om was.
Behaaglijk genietend van de weergekeerde stilte, ging hij langzaam terug naar de
smederij.
Leeg en verlaten was het daar.
Boven, in zijn kamertje, voorover uitgestrekt op zijn bed, lag Bart; zijn gezicht stijf
gedrukt tegen het kussen, waarin hij zijn woest gesnik trachtte te smoren.
Uit zijn gebalde vuist boog, rood en gloeiend, de anjer.
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Dien avond
door Hermance Farensbach
Dien avond toen uw stil gezicht
Camee-scherp tegen 't scheidend licht
Als tegen parelmoeren grond
Van rozen schelp gesneden stond,
Die ure, ontloken wijd in rust,
Was ik U plotseling bewust.
Ik zàg opeens uw haar, dat hing
Vol laatste zonne-sprankeling,
Als door een druppel-vonkend net
Van steene'in filigraan gezet;
En ieder haar zoo fijn als was
't Een draad uit goud gesponnen glas.
Ik zàg uw oogen, sterren twee,
Hoog stralend boven werelds wee,
In welker grondelooze roos
Ziel trof haar beeld, .... maar vlekkeloos.
Ik zàg uw lippen, bloeiend zacht
Lijk roode cactus van den nacht,
En glanzend daaromheen die lach,
Als 't volle licht van rijpen dag.
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Kwam ik tot U? .... Kwaamt gij tot mij? ....
Of dreef een macht ons allebei?
Een ijltë is herinnering....
Ik weet slechts de betoovering,
Die door uw leden tot mij kwam
Als licht-krans van een sterke vlam,
Doorgloeiend bloeiende en vast
Deez' vaas van rozig-blank albast.
Dien avond toen de stilte rond
Ons als een glazen koepel stond,
Zoo broos dat alles om ons heen
Den adem in te houden scheen,
Die ure, ontloken wijd in rust,
Heb ik U voor het eerst gekust.
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Kroniek
Johan de Meester †
La garde meurt.... Eén voor één verdwijnen ze thans, de groote litteraire figuren uit
de jaren na 1885, die periode van bijna plotseling sterk verhoogde productiviteit in
onze letteren, waarvan pas later blijken zal hóezeer het een bloeiperiode is geweest:
Emants, Prins, Heyermans, Couperus, Gorter, Leopold, van Looy - om alleen de
grootsten te noemen - nu ook Johan de Meester.
Het was langen tijd wel een zéér levend en levendig element dat thans, met hem,
is gestorven. Er zijn er velen die in De Meester vooral den altijd strijdvaardigen
journalist en criticus kenden en waardeerden. Hoeveel jaren heeft hij er niet
doorgebracht, op het redactiebureau van de N.R. Ct, werkende, vechtende,
propagandeerende de nieuwe kunst - nauwelijks tijd vindende zelf ook eens een
verhaal te schrijven. Weet men wel, dat de meeste hoofdstukken van G e e r t j e
slechts onder hevige pressie, na dringende brieven of telegrammen van Kloos
geschreven zijn, in nachtelijke uren of Zondagmorgens, soms ook aan de
huiskamertafel, terwijl vrouw en kinderen om hem heen liepen en praatten? En toch,
wat een mooi, gaaf, kompleet en voor zijn kunstsoort representatief boek is dat
geworden. Een zeldzaam voorbeeld van volhardende liefde en geestkracht!
Hard gevochten heeft De Meester voor de kunst die zijn liefde had. Toch was het
een gedwongen strijden. Veel liever dan te betoogen, te polemiseeren, dan met
argumenten, sarcasmen en ironieën te werken, deed hij het met beelding en
dramatiseering, met verhaal en dialoog, veel liever gaf hij zich aan zijn fantasie over
en dichtte, o soms óók ironische, sarcastische, maar vaker en gaarne zachter
humoristische, altijd min of meer melancholisch-gestemde verhalen. Met hoe groot
verlangen, in die vroege dagen, heeft hij er mij van gesproken, van zijn lust ‘de krant’
den rug toe te keeren, ergens buiten te gaan wonen, en dan maar te produceeren:
vertellingen, romans, tooneelwerk misschien.... Toen het er op aan kwam, had hij
groote moeite zich los te maken van zijn, met hem vergroeide, redacteurstaak; zijn
‘rubriek’ was hem zeer lief geworden. Maar zijn oude illusie werd toch nog éven
verwezenlijkt, nog een paar jaren kreeg hij om alléénmaar romans te schrijven. En
hij schreef ze.... Helaas waarom moest in deze als uitgespaarde jaren het
verpletterend verdriet hem treffen, de zoozeer geliefde en begaafde oudste dochter
te zien sterven! Dat verdriet - het zal wel velen voorkomen, als mij, dat het zijn eigen
dood heeft verhaast.
En toch, ondanks dit alles, - een opmerkelijk feit - de oude strijder voor zuivere
kunst, de spontane en hartelijke vriend voor zijn vrienden, verloochende zich niet,
ook in deze jaren van ánders-gekeerde werkzaamheid,
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van weemoedige en smartelijke overpeinzing tevens, het is onmiddellijk na het
uitspreken van een rede, warm door trouwe genegenheid, over een vriend van zijn
jeugdjaren, den schilder Anthon van Rappard (bij het openen van een tentoonstelling
der werken van dien vriend) dat hij sterven moest. Er is iets zeer schoons in dit
moment. Zij, die van De Meester hielden, zullen hem blijven herdenken als iemand
die tot zijn dood toe verdedigd heeft wat hem lief was in deze wereld.
Maar ongetwijfeld: het vele schoone in zijn eigen kunst zal ook die soort
gedachtenis overleven. De Meester als romanschrijver is nooit rechtaf populair
geworden - zoo min als iemand van de min of meer pessimistische realisten der
halve eeuw 1880-1930! - maar het kleine groepje der kenners wisten wat zijn waarde
was en in de geschiedenis van zijn kunst zal zijn naam blijven voortleven als die
van een ras-echt kunstenaar, diep en ernstig, aandurvend het leven en de wereld,
maar vooral ook: zichzelf. Een mannelijk man, die dorst te blikken tot in de kern van
eigen ziel en daardoor in die van zijn medemensch. Mij persoonlijk zijn, van zijn
vele werken, behalve G e e r t j e , sommige korte vertellingen het liefst. Geestige als
‘Het Avontuur van David Zangvogel’, ‘Petite Reine’, maar ook eenige dier kleine,
gevoelige, die in zijn oudste bundels staan verzameld.
Met een enkel zinnetje kon De Meester diep ontroeren. Doordat hij tot zijn dood
zelf een echt levend, een o zoo licht ontroerbaar mensch gebleven is.
HERMAN ROBBERS

Boekbespreking
Prof. Dr. P. Geijl, Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, Eerste
Deel, Wereldbibliotheek, 1930.
Dr. P. Geijl, de Londensche hoogleeraar, een van de meest overtuigde en ijverigste
propagandisten voor de Grootnederlandsche idee, heeft er zich toe gezet een
geschiedenis van den nederlandschen ‘stam’ te schrijven, waarvan het eerste deel
in de Wereldbibliotheek verschenen is. Geijl tracht het dietschdom in zijn
oorsprongen, bij Franken, Friezen en Saksen, na te sporen en zijn geschiedenis
omvat al de lage landen tusschen Duinkerken en Delfzijl. Hij had misschien nog wel
verder kunnen gaan. Weet hij dat in het noorden van Duitschland een gansche
groep intellectueelen bestaat - waaronder vele letterkundigen - die het nederlandsch
als de hoogste vorm van h u n t a a l : het nederduitsch beschouwen?
Wij behoeven ons geenszins te verdiepen in de groot-nederlandsche kwestie als
zoodanig om Geijl's boek hartelijk te waardeeren. Deze wijze van behandeling der
‘vaderlandsche geschiedenis’ biedt groote voordeelen en geeft een veel ruimer,
juister, verklarender kijk dan de oude, waarmee ons op school de geschiedenis van
Holland en Zeeland, met al haar
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Dirken en Florissen, werd bijgebracht, de geschiedenis der ‘huizen’, die allemaal
‘in Holland’ schenen te staan, ook al kwamen hun bewoners uit Boergondië of
Oostenrijk. Geijl daarenboven vertelt volstrekt niet alleen van oorlogjes,
erfopvolgingen en landverdeelingen, van hoekschen, kabeljauwschen en
wederzijdsch gepest en gemoord, hij brengt er, voor zoover mogelijk in een vlot
volksboek als dit wenscht te zijn, ook de economische verhoudingen bij te pas, en
vooral: de cultuurgeschiedenis, zoo ongeveer de eenige is waar de meesten onzer
nog volle belangstelling voor gevoelen. En al verzuimt hij geen kans te wijzen op
den samenhang aller dietschsprekenden, hij is zonder vooroordeelen en vergeet
ook geenszins te vermelden wat de cultuur dezer landen aan de meer latijnsche te
danken heeft. Ook als Oranje verschijnt, de tachtigjarige oorlog begint, de Geuzen
hun heldendaden gaan verrichten, verliest hij geen oogenblik zijn koelheid en
scherpte van oordeel en toont zich vrij van alle chauvinisme.
Tot een wetenschappelijk oordeel onbekwaam vind ik dus niets te misprijzen in
dit blijkbaar vlug en met animo geschreven boek - tenzij misschien dat die vlugheid
en die animo aan den vorm niet altijd ten goede zijn gekomen. Blijkbaar gaf, in de
vaart van zijn verhaal, prof. Geijl zich niet altijd de moeite zijn volzinnen in zijn hoofd
te voltooien vóór hij ze opschreef. Het resultaat werd dan geen voorbeeld van
forschen en fraaien stijl. Familjare (of gewestelijke?) schrijfwijzen als ‘in wat
omstandigheden’ (voor in wat voor, of in welke omstandigheden) helpen den indruk
van ietwat nonchalante vlugheid versterken. Denk daarbij aan het principieel weglaten
van alle verbuigings n's (men wordt al door den titel gewaarschuwd!) en begrijp dat
wat meer pittigheid en kracht aan Geijl's schrijfwijze geen kwaad zou hebben gedaan.
Het boek is behoorlijk uitgegeven en voorzien van kaarten en illustraties die
werkelijk meehelpen om het aantrekkelijk en leerzaam te maken.
H.R.

P.H. van Moerkerken, De Historie en het Droomgezicht; Over den Prins
en den Moordenaar, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, geen jaartal.
En ziehier dan weer een andere wijze om ons de geschiedenis des vaderlands te
leeren en ons begrip daarvan te verruimen. Eerlijk gezegd, wat dit laatste betreft,
ik geloof nu niet dat deze verruiming voor de meeste intellectueelen onder ons
bepaald noodig was. Wij hadden al wel vroeger begrepen, dat Oranje, de groote
aanvoerder en staatsman, geen vlekkeloos heilige is geweest en ook Balthasar
Gérard geen schurk in den gewonen zin van het woord, maar wel meer speciaal
een fanatiek geloovige, die meende zijn Koning en zijn eigen zieleheil met den
moord een grooten dienst te bewijzen. Als 't op heiligheid aankomt had Gérard in
de oogen van vele zijner geloofs-
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genooten misschien nog méér kans dan de karaktervolle opstandige die de Prins
was.
Maar Van Moerkerken te lezen is altijd een hoog geestelijk genoegen. Hij is zoo
lucide, zoo scherpziend en zoo geestdriftig te gelijk - een zeldzame combinatie! hij wordt vaak wat pathetisch, maar houdt zich toch in de hand. Zijn romantisch
gemoed wordt sterk getroffen door sommige toevalligheden - gelijktijdige
tegenstellingen b.v., of het feit dat Oranje kans had gehad Gérard in Frankrijk te
ontmoeten, hem naar den weg heeft kunnen vragen! - maar zijn schrandere geest
belet hem daar misbruik van te maken in ouderwets romantischen zin.
Wij kunnen ten slotte heel dankbaar zijn voor de historische romannetjes waarmêe
het Professor van Moerkerken in de laatste jaren behaagd heeft onze boekenkasten
te verrijken - en toch betreuren dat hij sindsdien aan dien anderen kant van zijn
persoonlijkheid, den spottenden, ironiseerenden, soms ook sarcastischen, den kost
weigert. Er was een tijd toen ik Van Moerkerken met Anatole France placht te
vergelijken. En daar kan ik wel eens naar terugverlangen. Nu, wie weet wat wij nog
krijgen!
H.R.

E. van Lidth de Jeude, Brieven zonder Antwoord, Maastricht, Boosten
en Stols, zonder jaartal.
Ik sloeg dit boekje met een zekere verwachting open. Want de korte verhaaltjes
waarop de heer v. Lidth de Jeude ons zoo dikwijls vergast in de Telegraaf, boeien
mij meestàl. Deze ‘brieven zonder antwoord’ missen het boeiende. Wat zijn korte
verhalen kenmerkt is de pointe; er is altijd een zekere spanning in, om een klein,
menschelijk gebeuren, om een humoristisch-aandoende menschelijke zwakheid,
om een plotseling, verrassend-gemakkelijke oplossing; enfin zij bezitten meest die
anecdotische kern, die bij ons in Nederland uiterst zeldzaam is.
Dit keer heeft de schrijver volgens een geheel ander procedé willen werken. Het
was hem waarschijnlijk te doen om iets te geven dat geheel vrij was van een pointe,
dat spreken zou, om zijn zelfs wil, door het innerlijke gebeuren alléén. Wat in deze
‘brieven zonder antwoord’ treft is de eenvoud èn de zuiverheid. Maar ik kan niet
verheimelijken dat zij mij teleurgesteld hebben, zoo zonder hoogtepunt, zoo zonder
oplossing. Het is wat te eenvoudig gebleven, wat vlak hier en daar.
Het talent van Lidth de Jeude kan blijkbaar niet buiten de pointe. Zijn verdere
schrijfkwaliteiten zijn niet bijzonder groot, wel kan hij tamelijk nuchter en toch niet
ongevoelig een stemming tusschen menschen weergeven, ook heeft hij een
welwillende, ik zou bijna zeggen: zakenmanachtige filosofie over het leven. Maar
het is toch nergens zoo sterk, zoo diep, dat het ons vermag te verrijken. Het is alleen
nergens onzuiver, het is zelfs
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merkwaardig hoè zuiver, zonder pose, zonder opgeblazenheid alles in dit kleine
verhaal verklinkt. Had deze zuiverheid-in-eenvoud zich kunnen huwen met diepte,
dan zouden deze liefdesbrieven door hun edele kern iets heel bijzonders voor ons
hebben kunnen beteekenen.
JO DE WIT

Agnes Maas van der Moer, Herfstzon, Amsterdam, Nederlandsche
Keurboekerij, 1930.
Dezelfde eigenschappen die het boekje van Van Lidt de Jeude kenmerken, vinden
wij - min of meer - in Herfstzon. Een simpele geschiedenis. Geen anecdote. Alleen
een gebeurtenis in het rijk der ziel. Eenvoud, zuiverheid. In het boekje van Van Lidt
de Jeude is het een man van middelbaren leeftijd, een bankdirecteur, wiens hart
zich plots laat gevangen nemen door de lachende, sterke oogen van een
onafhankelijke, jonge vrouw. Zijn liefde is hopeloos, omdat hij getrouwd is en naar
Indië terug moet. Een oprecht, mannelijk gevoel zonder sentimentaliteit. In ‘Herfstzon’
een wat oudere man, een professor wiens leven verstroomt in het laboratorium, tot
twee jonge oogen hem een late levensillusie schenken. Het ontwaken van deze
genegenheid in deze werker is in Herfstzon mooi beschreven. In beide verhalen
treft: het leven dat voorbijstroomt. Voorbij aan illusies, voorbij aan droomen. Men
droomt, men ontwaakt. Men droomt opnieuw, of nooit meer. Wie ons na stonden
hebben onzen droom soms niet eens gezien. Het leven verstroomt langs onze
gevoelens: er is méér. Het leven is onverbiddellijk en dat is maar goed. Deze
herfstzon geeft ons in hoofdzaak iets te genieten door de fijne détails. Het is één
uit een reeks van zes, door de Nederlandsche Keurboekerij kleurrijk en smakelijk
uitgegeven.
JO DE WIT

A.M. de Jong, De Martelgang van Kromme Lindert. Amsterdam, N.V.
Em. Querido's uitg. maatschappij, 1930.
Langzamerhand weten we het wel dat A.M. de Jong een knap verteller is, wiens
gegevens niet snel uitgeput geraken. Hij bezit dien overvloed, dien bovenbesproken
boekjes niet bezitten, hij tast uit een volle zak en haalt er telkens iets verrassends
uit: vreemde harten, harlekijnen of stumperds, zwervers of geloovigen. Hij heeft,
geloof ik, een hekel aan gewone menschen. Die zeggen hem niets. Men vindt ze
bijna niet in zijn boeken of alleen op den achtergrond. Hem trekken de uitzonderlijken.
Maar ze zijn toch lang niet allen van hetzelfde maaksel. Denken we eens aan
Merijntje, het onschuldige, geloovige kind. En stellen we daar Kromme Lindert
tegenover. Deze ongelukkige jongen, na een val zwak en gebrekkig, in wien de
opstandigheid (hij is niet berustend of geloovig als Merijntje) tegenover zijn
uitgestootenheid nimmer geheel bluscht. Het mooie, het goede in zijn leven
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is zijn bijna heilige liefde voor zijn buurmeisje Anneke, later zijn broers vrouw. In die
liefde is hij groot, stijgt hij, juist door zijn gemis, verre uit boven hetgeen gemeenlijk
liefde genoemd wordt. De Jong heeft in Kromme Lindert weer een uitzonderlijke
figuur geschapen. Een kijker aan den zelfkant des levens, een verbeten toeschouwer,
een beproefd, murw hart, een martelaar tenslotte. Hem blijft niets gespaard. Zijn
hel en zijn hemel worden in dezen roman uitvoerig beschreven. De uitvoerigheid
lijkt de Jong's fout. Het is alles veel te vol, te opgestapeld, het eene beeld rijst na
het andere, niets wordt aan onze eigen verbeelding overgelaten. Dat vermoeit,
irriteert.
De Jong kàn wel soberder zijn: ik herinner mij zijn novelle ‘de Rijkaard’, die
werkelijk niet aan overdadigheid leed! Maar in ‘De Martelgang van Kromme Lindert’
worden alle engelen en duivelen opgeroepen, er wordt gekermd, gebulkt, gekromd.
Het staat te dik in de verf, het heeft er veel van als zou de Jong een Vlaming zijn!
Het is heusch voor onze Hollandsche aard niet noodig; met een beetje minder zijn
we ook tevreden. We willen daarmee niets zeggen tegen de feiten - of de
menschelijke gevoelens waarvan de schrijver ons verhaalt. De Jong is menschkundig
heel warm en soms rijk. Maar zijn taal, zijn stijl, zijn beheersching! Kromme Lindert,
die sympathieke dwaas, die ongelukkige schrobbert, zou ons nog oneindig-veel
sympathieker wezen als ons over een klein gedeelte van zijn psyche iets te
bemijmeren of te raden over bleef. ‘Le trop nuit’, zeggen de franschen. En 't is waar:
een franschman zou dezen martelgang niet geschreven kûnnen hebben.
JO DE WIT

C. Rijnsdorp, Koningskinderen, Baarn, Konings Uitgeverij, 1930.
Na de herleving in de laatste jaren der christelijke poëzie, begint nu ook het christelijk
proza tot zelfstandig leven te ontwaken. Eén der teekenen daarvan is ongetwijfeld
Rijnsdorp's roman ‘Koningskinderen’. Nieuw naar vorm en inhoud in vergelijking
met onze ‘officieele’ letterkunde is dit boek n i e t , maar in vergelijking met de
romantiseerende, levensonware stichtelijkheid van vele zoogenaamde ‘christelijke’
schrijvers en schrijfsters is ‘Koningskinderen’ een grooten stap vooruit in de goede
richting. Hier geen preekerige ‘vroomheid’ van buitenaf, geen pastorale sierselen,
geen dwaze moraliseeringen, maar een kloek verhaal van klein-burgerlijk leven,
d a t d i e p g a n g h e e f t ; waarin de vroomheid gedragen wordt door een breeden
verantwoordelijken levensernst.
De menschen uit dit boek zijn geen dogmatische marionetten, geen brave
hendrikken, rechtstreeks staande onder de quasi-goddelijke bestiering van hun
schepper. Zij zijn levende schepselen met hun hartstochten, verlangens, angsten
en smarten en zij worstelen, bitter en oprecht, met hun geloof.
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Deze menschen, zij leven onder ons. Wij kennen ze amper, wij gelooven eigenlijk
niet heelemaal aan hun bestaan, althans niet aan hun eerlijkheid; wij denken, dat
zij hun geloof maar zoo'n beetje als dekmantel gebruiken voor allerhande duistere
praktijken. Deze roman leert het ons anders. Wijd zet hij de deuren open naar het
hart van dit wereldje en wij gaan het begrijpen en liefhebben als een
levenswerkelijkheid, die in menig opzicht krachtiger en zuiverder is dan de onze,
waarin zooveel valsche vrijheid en vroomheid haar triumphen viert.
Diep heeft de schrijver zijn karakters gepeild en ook van de bij-figuren geen
karikaturen gemaakt en daarmede bewezen, dat hij een talent bezit, dat
onbetwistbaar is. Zijn stijl onthoudt zich van alle litteraire mooidoenerij. Hier en daar
typeert hij misschien met een al te groote soberheid, zoodat er op sommige
bladzijden eentonigheid heerscht, maar over het algemeen weet hij de spanningen
in zijn verhaal op peil te houden. Deze zijn bij uitstek dramatisch. Psychologische
verwikkelingen in den engen zin van het woord treft ge in dezen roman niet aan. Al
de spanningen komen voort uit zijn religieuzen achtergrond. De verhouding tusschen
Neeltje en 't Hoen is van den aanvang af duidelijk: er is niets te begrijpen dan het
gewoon menschelijke; geen hysterie verwart het gegeven, geen boven-wereldlijke
machten lossen het ter zijner tijd op. De liefde tusschen deze beide menschen is
gelijk aan die van het eerste menschenpaar. Maar achter deze liefde staat God en
ervoor de wereld en tusschen hen in twee menschen, die worstelen om het behoud
van hun liefde. De tragiek van hun leven is de tragiek van alle leven, dat uitvaart
onder de vlag van het geloof. Het wordt gebroken, verbrijzeld en toch....
‘Koningskinderen’ zijn deze menschen, al slaan de schaduwen van den dood als
de golven van het water, waarin zij uitvoeren, over hun hoofden te samen.
ROEL HOUWINK

Halbo C. Kool, De Tooverformule, Arnhem, Stenfert Kroese, Hyman &
v.d. Zande, 1930.
Moeder, 's nachts wenken voor de ramen gezanten,
hoor, ze roepen ons bij name:
u roept een god met zijn meedoogenlooze sterren
en mij een wereld met haar lichtreclame.

Het boven geciteerde vers dunkt ons karakteristiek voor den geestelijken achtergrond
van deze poezie, die ons hier door den jongsten onzer jongeren, Halbo Kool, gegeven
wordt. Alle noodzakelijke en vergeeflijke jeugdromantiek ten spijt breekt in dit werk
weer de ruige, werkelijkheidsgetrouwe toon door, die het vroegste ‘experimenteeren’
van Marsman zoo veelbelovend en belangwekkend maakte. Ook de meeste dézer
verzen komen boven het
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experiment niet uit; fragmentarisch zijn ze voor het meerendeel en soms van een
bijna belachelijke gewrongenheid. Maar ik bid u, lach niet te vroeg. Want achter dit
in den waren zin des woords ‘poetisch erts’ schuilt een onmiddellijke levensernst,
die vermoeden doet dat het meer goudkorrels bevatten zal, dan menig heel wat
litterair ‘beschaafder’ debuut.
In Halbo Kool's scheppende verbeelding wijkt het leven niet meer voor zich zelf
terug, het aanvaardt de confrontatie met het eigen verminkt en waardeloos
spiegelbeeld volkomen. Ja, het zoekt die, zou men kunnen zeggen, zelfs fanatisch.
Verzen als die van Binnendijk waarvan wij in onze vorige kroniek eenige fragmenten
citeerden, (Het Einde), zijn voor Kool onmogelijk geworden. Een gedicht, De Verloren
Zoon, begint aldus: Hij, die God's eigen kind eens was: ...., en eindigt: Uw strenge
kalmte niet herwon, maar zich - nu ziek voorgoed - voorgoed veroordeeld heeft, Uw
naam te haten.
Ziet, deze dichter is uit den voozen droom van het idealisme der negentiende
eeuw wakker gestooten. Laten wij hopen, inderdaad voorgoed. Het zou onze
dichtkunst, die dringend behoefte heeft aan een dergelijk verfrisschend bad, slechts
ten goede komen. Voor hem is God geen veilige en goed gewatteerde mantel meer,
waaronder men zich bergen kan bij slecht weer. Hem is ontnomen de visie op het
leven, zooals wij die bij Binnendijk zagen afgerond: een lied, besluitend met God's
troostvollen naam.
Moge spoedig het fragmentarische verdwijnen uit Halbo Kool's werk, moge zijn
stem weldra sterk worden, en van een vollen vasten toon. Een duister gesternte
staat boven onze gansche dichtkunst. Wij hebben niets meer te verliezen. Gorter
en Leopold gingen heen, en geen was er om hen te vervangen, in kracht noch in
zuiverheid. Ook Kool bedenke dit, met zijn leven, zoogoed als met zijn talent.
ROEL HOUWINK

Dr. N.J. Krom, Baraboedoer, Het Heiligdom van het Boeddhisme op
Java.
Prof. Dr. A.W. Byvanck, Byzantijnsche Kunst.
Dr. G. van Hoorn, Het Portret bij de Romeinen. Amsterdam H.J. Paris,
1930.
Heeft Roel Houwink in een der vorige afleveringen van dit maandschrift reeds een
bespreking gewijd aan enkele deeltjes, op religieus-philosophisch terrein, van de
bij Paris te Amsterdam verschijnende serie monografieën: D e W e g d e r
M e n s c h h e i d , - thans vestig ik graag de aandacht op eenige deeltjes, die op het
gebied der beeldende kunst betrekking hebben. Vooropgesteld mag worden, hoe
zeer men zich verheugen mag in de publicatie van deze reeks in haar geheel. Uit
den totalen opzet spreekt een in de uitgeverswereld nog altijd te zeldzaam
aangetroffen cultureel verantwoorde-
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lijkheidsbesef. De boekjes vallen binnen ieders finantieel bereik en, van nog grooter
gewicht, zijn onderhoudend geschreven en gemakkelijk verstaanbaar, ook voor wie
zich ‘leek’ weet in den volstrekten zin van het woord.
Als een voorbeeld van onberispelijke werkzaamheid in den geest der
wetenschappelijke popularisatie zou ik vooral het deeltje willen noemen, door Dr.
Krom aan de B a r a b o e d o e r gewijd. Het is een waar genot er zich rekenschap
van te geven, hoe deze kunsthistoricus, die naar men weet nevens zijn doorwrocht
standaardwerk nog verschillende diepgaande studies en tijdschriftartikelen over dit
zoo zeer indrukwekkend cultuurmonument het licht deed zien, op de eenvoudigste
wijze, in groote trekken, zoowel de religieuse als de architecturaal-plastische
beteekenis ervan uiteenzet.
Men ga eens na, hoe helder en rustig in het eerste hoofdstuk, in verband met de
ontwikkeling van het Hînayânistisch, Mahâyânistisch, en tenslotte het Tantrisch
getint Boeddhisme, de groei wordt aangetoond in de toenemende oprichting der
stoepa's en in de beteekenis, die men daaraan hechtte. Van aanvankelijke
bewaarplaatsen voor relieken en van religieuze gedenkteekenen, evolueerden deze
stoepa's tot tastbaar symbolische vertegenwoordigers der Boeddhistische Heilsleer
en ten laatste tot verlossing brengende monumenten in den meer directen zin:
‘zooals de stoepa daar stond, had hij een zelfden heiligenden invloed als de Leer.
Dat is dus nog wat meer dan een symbool: gelijk de vuurtoren zijn licht, zoo verspreidt
de stoepa den zegen van het Boeddhisme in het rond.’
In de volgende hoofdstukken bespreekt Dr. Krom dan eerst den bouwkundigen
opzet, waarbij hij aanteekent, dat de geniale gedachte van Baraboedoer ‘niet in de
onderdeelen, maar in de samenstelling’ zit; daarna den ‘geestelijken opzet’ (de
reliefs); vervolgens de Boeddha-figuren, meer dan vijfhonderd in aantal, met hun
verschillende zinrijke handhoudingen; om tenslotte zijn inzichten weer te geven over
het geheimzinnig, onafgewerkt Boeddha-beeld, dat in 1842 gevonden werd op den
bodem der ruimte in de centrale stoepa, in het eigenlijkste hart dus van het heiligdom.
Even beknopt en zaakrijk is Prof. Byvanck's uiteenzetting van de
B y z a n t i j n s c h e K u n s t , van den tijd af van Konstantijn den Groote tot aan dien
van Mohammed den Veroveraar toe. In vijf en tachtig bladzijden wordt hierin op
overtuigende wijze een betrekkelijk gecompliceerde historische groei van ruim tien
eeuwen samengevat - hetgeen zeker een prestatie mag heeten! Dat hierbij geen
ruimte overbleef voor meer persoonlijk-lyrische ontboezemingen, het spreekt wel
van zelf. Dat lag dan ook niet in de bedoeling der uitgaven, al klinkt elders de ‘toon’
nog weleens guller en overgegevener. De groote verdienste van dit geschrift van
Prof. Byvanck ligt echter in het uitnemende geschiedkundige overzicht dat geboden
wordt. En ook dit werkje is wederom, gelijk alle andere uit de serie, voorzien van
een reeks goed gekozen en keurig verzorgde afbeeldingen, die voor den leek
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van niet minder belang moeten worden geacht als het inleidend woord. Ik beeld
twee der mooiste hierbij af.
Wanneer ik mij hierna minder geestdriftig toon over Dr. G. van Hoorn's H e t
P o r t r e t b i j d e R o m e i n e n , dan vindt dat zijn oorzaak niet in de behandeling
der stof, maar in die stof zelf. De tekst is heel goed; de beschouwingen over de
wasmaskers, de begravenisceremonieën enz. der Romeinen, in het eerste
algemeen-inleidende hoofdstuk, zijn boeiend en instructief; de zorgzame bespreking
der afbeeldingen in de volgende hoofdstukken laat in niets te wenschen over. De
schrijver slaagde er stellig in, diepere belangstelling voor het afgebeelde bij den
lezer op te roepen en geeft herhaaldelijk blijk van een gescherpten en gevoeligen
aesthetischen of psychologischen kijk. Al mag men dan weleens van inzicht
verschillen: is bijv. de terracotta-kop te Boston (afb. 13 en 14) niet allereerst week
en zelfingenomen te noemen, al getuigt hij stellig, daarnevens, van schranderheid
en een sterk organisatorisch vermogen? - En waar de schrijver op dezelfde blz. 36
onderaan opmerkt, dat als een beeldhouwer uit onzen tijd zijn werk geheel in klei
boetseert en het dan door een werkman met behulp van meetwerktuigen in steen
laat beitelen, de weeke klei ook invloed heeft op den stijl van het steenen beeld, daar mag men gelukkig hierbij aanteekenen, dat deze werkwijze thans lang niet
meer zoo algemeen geldend is als de lezer uit dit zinnetje zou opmaken. Veel huidige
Europeesche beeldhouwers toch bewerken zèlf de gekozen steensoorten.
Dit zijn echter kleinigheden en het geheel van den tekst mag zeer verdienstelijk
heeten. Maar deze Romeinsche kunst.... hoe valt zij steeds weer tegen, wanneer
men haar met die van andere landen of cultuurtijden vergelijkt! Hoeveel concrete
nauwkeurigheid in de waarneming, hoeveel indringende directheid en karaktersterk
vitalisme soms - maar niet minder: hoeveel grofheid, banaliteit, ja zeldzame
smakeloosheid! Toch is het juist gezien, dit werkje in de reeks op te nemen. Want,
helaas, wij hebben met dit kundig, materialistisch volk àl te veel uit te staan. En dat
slaat niet enkel op ons verleden. Leven we op dit tijdstip niet meer dan ooit in een
maatschappij van ‘knalpot-Romeinen’?
W. JOS. DE GRUYTER

Naar aanleiding van Edgard Tytgat's werken in het gebouw voor schoone
kunsten te Brussel
Het ironieke lot heeft gewild, dat mij, die den Brusselschen schilder Tytgat stillekens
verdacht heb van een zekere oppervlakkigheid, waartoe meerderen, naar ik weet,
zijn gekomen, die de reproducties naar zijn werken legden naast die van de sterkste
moderne schilders van België, - de taak
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is toegevallen, een paar notities te schrijven bij gelegenheid van zijn groote
retrospectieve tentoonstelling te Brussel.... nadat ik daaraan een, buiten mijn wil te
vluchtig, dus te oppervlakkig bezoek gebracht heb. Zoo neemt hij wel fijntjes wraak
op mij, die Angorasche Tytgat - met zijn naam die immers ook herinnert aan een
zeker personnage in den Reinaert, - hij revancheert zich op een nobele manier,
waar ik thans slechts de oppervlakte zal kunnen raken tegelijkertijd dat ik erken, mij
in zijn oppervlakkigheid voor een groot deel te hebben vergist.
Nu ik zijn werken, en zoovele tezamen, en, laten wij ook jegens onszelf billijk zijn:
de nieuwere werken erbij, in kleur heb mogen zien, daagde iets liefelijks, iets
morgendlijks, iets vriendelijks boven het mistige van mijn vroegere aarzelige gevoel
uit: dat den schilder niet g e h e e l kon aanvaarden. De indruk van meeloopen zonder
gelijken tred houden verdween, of juister werd gezuiverd, nu het kinderlijke in zijn
werk van meer dan één kant voor mij openbloeide.
Het was niet alleen de kleur, die die kleine omwenteling volbracht. Wel is zij bij
een maar weinig krachtige vormgeving een heel belangrijke factor. De kleur van
Tytgat is fijn, is licht, in hooge mate is zij kinderlijk-poëtisch. In ijle blauwen en grijzen
zegt de speelsche kunstenaar dingen, die ontroeren. Maar in zijn nieuwere werken
krijgt die kleur de macht ook psychische diepten te openbaren, waar ik, zooals straks
gezegd, niet heelemaal op verdacht was. Het zijn vooral portretten, en groote
figuurstukken (waarop maar één of twee menschen staan afgebeeld), die een
meesleepend of zelfs aangrijpend karakter hebben.
Dit diepere komt - dat dient vermeld - bijwijlen maar boven in deze schildersfiguur,
die ik overigens geneigd ben bóvenal als een verteller te zien, iemand wiens kunst,
door en door Vlaamsch in haar wezen, het voor ons soms te vlotte, te faciele heeft
van.... menigen Vlaamschen omgang. Jawel, maar het is daartegenover rijk aan
lichten zwier en leutigheid, vooral in zijn jongste werken. In tientallen van die
schilderingen, die nu ‘in de Beaux Arts’ hangen, is een blij klein mensch, een kind
doende met prententeekeningen in vroeger wat droge, nu sappiger kleur, en hij
herhaalt zich wel eens, maar welk koket causeur herhaalt zich nooit? Dit soort uit
pret het leven noteeren is zéér uit dat zuiden. Het bracht mij weer bij de De
Saedeleers, die trouwens op menig tafereeltje voorkomen, en Tytgat versmaadt
niet - als ik dat zoo noemen mag - de anecdotische inspiratie.
Ziedaar eenige al te vluchtige opmerkingen naar aanleiding van een uitgebreide
tentoonstelling, van bijna 200 schilderstukken en schilderstukjes (1900-1931), en
nog een 100 tal aquarellen, plus vele zwart en wit teekeningen, etsen, houtsneden
en illustratieve gravures.
VAN DEN EECKHOUT
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Fransche schilderkunst uit de 19de en 20ste eeuw bij E.J. van Wisselingh
en co., Amsterdam.
Overzichtstentoonstellingen van werken uit een niet àl te korte periode zijn, vanuit
een bepaalden hoek bekeken, .... uit den booze!
Zij verleiden den beschouwer, - en zeker den beschouwer die dat overzicht te
beschrijven heeft, - aanstonds tot het reconstrueeren, met behulp van ietwat doode
begrippen en afgezaagde termen, van een min of meer logisch-aaneengeschakelden
ontwikkelingsgang. Zij bevorderen aldus maar al te zeer een zucht tot het steunen
op - en demonstreeren van dié soort ‘historischen zin’ waar onze Westersche cultuur
zoo prat op gaat en die tóch, naar waarheid, in vele gevallen, - ook op kunstgebied!
- ons leven veeleer beknelt en remt, dan dat hij dit verdiept en verrijkt. Zij bieden
het publiek nóg minder kans dan anders, te doen wat geboden is voor het werkelijk
scheppend aanschouwen van kunst: zich stil en open te geven aan het autonome
kunstwerk. - Er is nóg een bezwaar: op een overzichtstentoonstelling, waarbij men,
zooals gezegd, bijna onherroepelijk komt te denken aan een altijd min of meer
fictieven, want veelal té verstandelijk-analytischen, hinein-interpretierten
ontwikkelingsgang, kan men meestal van de diverse kunstenaars slechts enkele
doeken laten zien. Moet men nu op zoek gaan naar werk, dat, om zoo te zeggen,
een goed gemiddelde vertegenwoordigt van hun geheele oeuvre, óf naar stukken
die een uiterste beteekenen en als zoodanig de verschillende scholen, stijlen en
‘ismen’, waartoe men hen rekent, het duidelijkst karakteriseeren?
Dat deze overwegingen en vraagstellingen juist thans, naar aanleiding van deze
overzichtstentoonstelling van Fransche schilderkunst uit een periode van ongeveer
een eeuw, in me opkwamen, heeft geen andere dan een toevallige beteekenis en
houdt allerminst een kritiek in op de gestie in dezen van de firma van Wisselingh,
die men veeleer dank moet wijten voor het bijeenbrengen en voortreffelijk ‘hangen’
van zulk een belangrijke collectie. - De eenige aanmerking die men zou kunnen
maken is déze: dat het gebruiken van de, thans zoo in de mode zijnde geschuurde
lijsten, die bezig zijn de vroeger algemeen gebruikte, zwaarvergulde dito's te
verdringen, niet overal gerechtvaardigd schijnt. Maar het lijsten-probleem is dan
ook nog steeds een open probleem.
Er was op deze expositie een 33-tal Meesters vertegenwoordigd en men kan,
natuurlijk, aan hun werk het gebruikelijke schema demonstreeren waarin men de
moderne kunst-beweging meent te moeten vastleggen; schema waarbij men dan
achtereenvolgens spreekt van de Barbizon-school (hier goed vertegenwoordigd
door twee Corots, twee Courbets en een Daubigny) het impressionisme (men vond
hier o.a. twee strand-impressies en een stilleven van Manet; een zee van Monet,
vijf Sisleys, twee Fantin'
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Latours, twee Pissaros, twee Renoirs, twee Degas'); het pointillisme (van den
grondlegger Raffaëlli was er een Parijsch Seine-gezicht); - het neo-impressionisme
(Seurat's twee kleine studietjes!), - het cubisme (o.a. op gelukkige wijze
vertegenwoordigd door Braque met een ‘guitaar en melkkan’-stilleven), - het
expressionisme (waartoe men dan Modigliani met zijn portret van den schilder
Russell zou kunnen rekenen) en de Nieuwe Zakelijkheid (in Picasso's groote pastel
‘Les Deux Soeurs’ reeds aan de orde). Schema waarbij men dan óok nog, - teneinde
datgene, wat er in eerste instantie min of meer buitenvalt alsnog te kunnen ‘vangen’,
- van een soort ‘tegenstroomen’ kan gaan spreken, die zich hier b.v. kond deden in
enkele werken van kunstenaars als Odilon Redon, Puvis de Chavannes, de Toulouse
Lautrec.... Te demonstreeren viel hier óok hoe in het begin der 19e eeuw uit
verschillende richtingen de krachten samenstroomden die de ‘moderne beweging’
voedden, krachten afkomstig van de oude kunst der Spanjaarden (in Courbet's
‘Femme aux gants’ kan men b.v. Goya's invloed duidelijk speuren; en in Fantin
Latour's werk voelen hoe hij mede door een Velasquez werd ‘aangestoken’!); - van
de Fransche Caricaturisten Gavarni en Daumier (alleen den laatste trof men hier
aan met een kleinen, maar geniaal, in Rembrandtiek, lichtend-donker gamma
geschilderden oude-mannenkop); en, via Jongkind (van hem was er een riviergezicht
met zeilschepen en een winterlandschap met schaatsenrijders) van de
oud-Hollandsche zeventiende eeuwsche landschapskunst, alsmede van de
Engelsche landschapschool van een Constable en een Bonnington.
Maar heeft men, - als eenmaal deze theoretische legkaart dan tenslotte netjes in
elkaar past, - eigenlijk wel iets méér bereikt dan een ietwat pedantisch,
schoolmeesterachtig weten, - dan een verhoogd vermogen om telkens ‘O! ja! ....’
te kunnen zeggen, - ‘O! ja! - nu weét ik 't weer - nu ben ik weer thuis’? .... terwijl
toch, als de kunst U waarlijk iets ‘doet’ zij U juist ‘naar buiten zingt’, tot in het Rijk
der Vrijheid, waar Gij U niet meer kúnt terugtrekken in een veilig en knus afzonderlijk
tehuis van kennis, maar waar alles zoowél wonderlijk vertrouwd, als wonderlijk
vreemd en schoon is!
In de kunst is ten alle tijde een strijd gestreden tusschen lijn en atmosfeer, tusschen
vastheid en oplossing (tusschen Zuid en Noord, - Latijnsch en Germaansch als men
wil!); altijd is er slingering om een ideaal evenwicht van verstand en gevoel. Nooit
misschien is die strijd zoo hevig gestreden, - heeft die slingering zich binnen zulk
een korte tijdsperiode voltrokken als waarin deze moderne kunst, waar men hier bij
Wisselingh een kort aperçu van vond, ontstond. Nooit misschien heeft men elkaar,
over en weer, zóovele verwijten naar het hoofd geslingerd van òf uitsluitend, op de
zinnelijkheid wégdrijvende, gevoels-anarchisten (de impressionisten kregen dit b.v.
te hooren), of wel bloedelooze verstands- c.q. geestelijke experimentatoren
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te zijn.... Maar wie mocht meenen, dat waarlijk groote kunst niet kan ontstaan voordat
deze strijd eindelijk volstreden is, voordat het evenwichtspunt i n d e w i j z e v a n
u i t i n g bereikt is, heeft het mis. Dat kon men weer eens op deze tentoonstelling
gewaarworden.
Het scheppend vermogen doormiddel waarvan de diepte van den eénen mensch
tenslotte te roepen komt tot de diepten van een anderen - kan - werd men het hier
niet weer eens duidelijk gewaar? - zoowel stem krijgen in kunst-uitingen, waarbij
het accent valt op ‘de zinnen’ - als in die waar dat gelegd wordt op ‘den geest’. - Is
dit vermogen b.v. niet evenzeer openbaar en werkzaam in een strand-impressie als
‘les Baigneuses’ van Edward Manet, met die twee, in de teekening vloeiend-vluchtig
aangeduide, maar in het coloriet met een verhevigde stelligheid neer-gezette,
vrouwen-figuurtjes, als in het ‘cubistisch’-analytisch uit-éen-gedachte en daarna
weer sterk synthetisch saâm-gecomponeerde stilleven van Braque, met zijn
onbewogen, koel-uitgebalanceerde en ver-abstraheerde blauw-grijzen, witten en
zwarten? - Niet éven sterk in b.v. die min of meer wild-romantische,
dramatisch-bewogen moment-opname van een winterlandschap van Jongkind, als
in dat verklaarde en, in verstilde aandacht opgeroepen symbool van Gauguin:
Bretagne, - waarin hij veel impressies liet samenvloeien tot een evenwichtige
synthese?
Tenslotte is 't een goed ding ons hier weer eens duidelijk bewust te worden van
het feit, dat juist zij, die men gemeenlijk als ‘grondleggers’ van een of andere school
beschouwt, het minst van allen ‘opgaan’ in zulk een school of richting. De kleineren,
de epigonen, zijn het die vasten ‘vorm’ en dogmatische definities aan zulke richtingen
geven. Nooit zijn dat de groot-oorspronkelijken; Cézanne - van wien men hier een
‘Vase de Jardin’ aantrof die de qualificatie ‘decoratief-idealistisch’, door sommige
kunsthistorici voor een karakteristiek van zijn geheele oeuvre gebezigd, min of meer
schijnt te rechtvaardigen - wordt b.v. door velen beschouwd als een grondlegger
van het cubisme; Manet als éen der grondleggers van het impressionisme; Picasso
tenslotte als grondlegger zoowel van het cubisme, als van nog tallooze andere
‘ismen’ - het neo-classicisme incluis. - Tentoonstellingen als deze, waarop voor een
groot deel representatief werk van dergelijke oorspronkelijken te zien valt, doen
beseffen hoe futiel de ‘gebruikelijke’ school-indeelingen en
ontwikkelings-gang-schema's eigenlijk zijn.
En zoo zijn dergelijke exposities dan weer, vanuit een anderen hoek bekeken....
nièt uit den booze, maar uitermate instructief -, alleen in anderen zin dan men dit
veelal begrijpt.
A.E. VAN DEN TOL

[Deel LXXXII]
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Inhoud van Deel LXXXII
ALLEGORIE VAN HANDJES EN
TOUWTJES, door A.J. LUYT

Bladz.
266

ANNUNCIATIE, door A.J.D. VAN OOSTEN 434
BALLADE DER LANTARENS, door
JACOB HIEGENTLICH

184

BEERBOHM, (MAX) door CORNELIS VETH 1
met 2 illustraties
BEVRIJDING, door HERMIEN MANGER

205

BEZOEK, door HÉLÈNE SWARTH

253

DE DRIEHOEK, door G.H. STREURMAN 55
DE JANKO'S, door M.H. SZÊKELY-LULOFS 131
DE VOGEL, door A.E. DRIJFHOUT

111

DE VUURPROEF, door R. BLYSTRA

31

DE ZELFMOORDENARES, door JAN H. 282
DE GROOT
DRAADLOOS, door HENRI VAN BOOVEN 268
EDELSMEEDKUNST (DE) te
313
Schoonhoven door J.A. DE BRUYN, met
7 illustraties
EMIGRANTEN, door M.H.
SZÊKELY-LULOFS

329, 415

ESCHER, (M.C.) Grafisch Kunstenaar 225
door G.J. HOOGEWERFF, met zelfportret
en 15 andere illustraties
FASCISME (HET) EN DE
ITALIAANSCHE KUNSTNIJVERHEID,
door RO VAN OVEN met 5 illustraties

323

HANDEN, door E.G. VAN HEUSDEN

414

HET GEHEIM, door JAN H. DE GROOT

433

HET ZEER BITTERE EINDE, door C.
TIELROOY-DE GRUYTER

112

HUANITO, door J. SLAUERHOFF

402

JAVAANSCHE DANSEN, door F.M.
SCHNITGER, met 15 illustraties

176, 236

KLAPROZEN, door A.J.D. VAN OOSTEN 54
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KROPHOLLER, (DE BOUWMEESTER 297
A.J.) door Mr. W.C. FELTKAMP, met 6
illustraties
KRONIEK

59, 131, 211, 283, 357, 435

MAYA'S, (DE BESCHAVING DER), door 303, 396
MATTY VIGELIUS, met 10 illustraties
MUNTPOORT (KEIZER KAREL EN DE) 23, 82
TE DORDRECHT, door P.L. BROEKSMIT
met 13 illustraties
MUZIEK IN DE TREIN, door A.P.W.
MÜNCH

429

NOLENS, DE MENSCH, door P.H.
RITTER JR., met 3 illustraties

244

OOSTERSCHE SCHIMMEN, door R.H. 94, 153
VAN GULIK, I, met 29 illustraties
PORSELEINEN
8
(ACHTTIENDE-EEUWSCHE
HOLLANDSCHE) IN DE COLLECTIE
BERNARD HOUTHAKKER, door MATTY
VIGELIUS, met 10 illustraties
REGEN IN GORINCHEM, door A.J.D.
VAN OOSTEN

254

SAEDELEER (VALERIUS DE), door
CONSTANT EECKELS, met 8 illustraties

369

SARA VIERHOUT, door JOSINE REULING 113, 186, 255, 345, 405
SERVAES (ALBERT), door CONSTANT
EECKELS, met 7 illustraties

164

SINTERKLAAS (NOGMAALS), DE
382
HEILIGE BISSCHOP VAN MYRHA, door
A.H. LUYDJENS, met 10 illustraties
TEA-ROOM, door FLORA DE LANNOY

206

TELCS (EDUARD) IN HOLLAND, door 73
Dr. M.R.J. BRINKGREVE, met 10
illustraties
VAGEBONDAGE OP DE COOLSINGEL, 130
door A.J.D. VAN OOSTEN
VERGEEF...., door ANDRIES DE HOGHE 341
VERGEVEN, door HÉLÈNE SWARTH

328
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Alphabetische lijst der medewerkers
BLIJSTRA (R.)

DE VUURPROEF

Bladz.
31

BOOVEN (HENRI VAN)

DRAADLOOS

268

BRINKGREVE (DR.
M.R.J.)

EDUARD TELCS IN HOLLAND 73

BROEKSMIT (P.L.)

KEIZER KAREL EN DE
MUNTPOORT TE
DORDRECHT

23, 82

BRUYN (J.A. DE)

DE EDELSMEEDKUNST TE
SCHOONHOVEN

313

DRIJFHOUT (A.E.)

DE VOGEL

111

EECKELS (CONSTANT)

VALERIUS DE SAEDELEER

369

EECKELS (CONSTANT)

ALBERT SERVAES

164

FELTKAMP (MR. W.C.)

DE BOUWMEESTER A.J.
KROPHOLLER

297

GROOT (JAN H. DE)

DE ZELFMOORDENARES

282

GROOT (JAN H. DE)

HET GEHEIM

433

GULIK (R.H. VAN)

OOSTERSCHE SCHIMMEN, I 94, 153

HEUSDEN (E.G. VAN)

HANDEN

414

HIEGENTLICH (JACOB)

BALLADE DER LANTARENS

184

HOGHE (ANDRIES DE)

VERGEEF....

341

HOOGEWERFF (G.J.)

M.C. ESCHER, GRAFISCH
KUNSTENAAR

225

LANNOY (FLORA DE)

TEA-ROOM

206

LUYDJENS (A.H.)

NOGMAALS SINTERKLAAS

382

LUYT (A.J.)

ALLEGORIE VAN HANDJES
EN TOUWTJES

266

MANGER (HERMIEN)

BEVRIJDING

205

MÜNCH (A.P.W.)

MUZIEK IN DE TREIN

429

OOSTEN (A.J.D. VAN)

ANNUNCIATIE

434

OOSTEN (A.J.D. VAN)

KLAPROZEN

54

OOSTEN (A.J.D. VAN)

REGEN IN GORINCHEM

254

OOSTEN (A.J.D. VAN)

VAGEBONDAGE OP DE
COOLSINGEL

130

OVEN (RO VAN)

HET FASCISME EN DE
ITALIAANSCHE
KUNSTNIJVERHEID

323
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REULING (JOSINE)

SARA VIERHOUT

113, 186, 255, 345, 405

RITTER (P.H. Jr.)

NOLENS, DE MENSCH

244

SCHNITGER (F.M.)

JAVAANSCHE DANSEN

176, 236

SLAUERHOFF (J.)

HUANITO

402

STREURMAN (J.H.)

DE DRIEHOEK

55

SWARTH (HÉLÈNE)

BEZOEK

253

SWARTH (HÉLÈNE)

VERGEVEN

328

SZÉKELY-LULOFS (M.H.) DE JANKO'S

131

SZÉKELY-LULOFS (M.H.) EMIGRANTEN

329, 415

TIELROOY-DE GRUYTER HET ZEER BITTERE EINDE
(C.)

112

VETH (CORNELIS)

MAX BEERBOHM

1

VIGELIUS (MATTY)

DE BESCHAVING DER
MAYA'S

303, 396

VIGELIUS (MATTY)

ACHTTIENDE-EEUWSCHE
HOLLANDSCHE
PORCELEINEN

8
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Inhoud van de kroniek
AFSCHEID (EEN) - EN TOCH GEEN
AFSCHEID, door HERMAN ROBBERS en
W. JOS. DE GRUYTER
BELGISCHE TENTOONSTELLING
(NABETRACHTING OVER DE
SCHILDERKUNST OP DE), door J.
SLAGTER met 3 illustraties

Bladz.
447

364

BOEKBESPREKING, door H.R., JO DE 59, 137, 211, 283, 357, 435
WIT, ROEL HOUWINK, W. JOS. DE
GRUYTER, A.M. HAMMACHER, KASPER
NIEHAUS en F.M. SCHNITGER
BYZANTIJNSCHE KUNST TE PARIJS 150
(EXPOSITIE VAN), door J.A. VAN ERVEN
DORENS, met 1 illustratie
CASSANDRE (PLAKKAATKUNST VAN 70
A.M.) BIJ HUIZE VAN HASSELT TE
ROTTERDAM EN FRANS BUFFA EN
ZOON, TE AMSTERDAM, door W.J. de
G. met 1 illustratie
DOMELA NIEUWENHUYS
STANDBEELD (HET) VAN JOHAN
POLET, door A.E. VAN DEN TOL

363

DOORN (TINUS VAN) IN DE LAKENHAL 67
TE LEIDEN, door J. SLAGTER met 1
illustratie
HILDEBRAND (EEN MONUMENT
VOOR), door Prof. J. BRONNER, door
KASPER NIEHAUS

62

KALENDERS 1932, door J. SLAGTER

444

KOLONIALE TENTOONSTELLING TE 290
PARIJS, door F.M. SCHNITGER
LENIN-KOP (EEN) door W., met 1
illustratie

447

LLOYD WRIGHT (FRANK) IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door W.J. DE G., met 2
illustraties

145

MROCENSKI (STEFAN), NAAR
445
AANLEIDING EENER
TENTOONSTELLING BIJ
D'AUDRETSCH IN DEN HAAG, door J.
SLAGTER, met 1 illustratie
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MUNTPOORT (DE) TE DORDRECHT 292
EN DE ORNAMENTMEESTER
CORNELIS BOS, door P.L. BROEKSMIT
met 2 illustraties
OUDE KUNST IN ZUID-DUITSCHLAND, 221
door E.H. KOREVAAR-HESSELING met 2
illustr.
PORSELEIN (MODERN) IN HET
147
GEMEENTE-MUSEUM TE DEN HAAG,
door MATTY VIGELIUS
STIJL (KANTTEEKENINGEN OVER)
293
NAAR AANLEIDING EENER ONLANGS
BIJ D'AUDRETSCH IN DEN HAAG
GEHOUDEN TENTOONSTELLING VAN
CHARLEY TOOROP, door W. JOS DE
GRUYTER, met 1 illustratie
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Frontispice-prenten
Tegenover bladz.
MAX BEERBOHM, THE INSURGENCE OF 1
YOUTH,
EDUARD TELCS, BRONZEN
PORTRET-PLAKETTE HENK BRINKGREVE,
1921

73

GOENOENGAN (RIJKSMUSEUM VAN
ETHNOGRAFIE TE LEIDEN)

153

M.C. ESCHER, OORSPRONKELIJKE
HOUTSNEDE, 1931

225

A.J. KROPHOLLER, INTERIEUR DER KERK 297
VAN DE H.H. MARTELAREN VAN GORKUM,
LINNAEUSHOF TE AMSTERDAM, 1928
VALERIUS DE SAEDELEER, DORP IN 369
DEN WINTER, Etichove 1928, Museum te
Antwerpen (foto Joosen)
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t.o. 1

MAX BEERBOHM THE INSURGENCE OF YOUTH SHE: ‘WHAT I SAY IS: IT'S A.... PUTRID SHAME THAT
EUROPE SHOULD BE RUN BY A GANG OF.... OLD BEAVERS WITHOUT AN IDEA OR AN IDEAL BETWEEN
'EM. IF I'D MY WAY, I'D HOICK 'EM ALL OUT OF THEIR.... BILLETS, AND THEN THERE MIGHT BE SOME
HOPE FOR THE NATIONS.’ HE: ‘I THINK YOU'RE.... WELL RIGHT.’
(UIT: OBSERVATIONS, UITGAVE WM. HEINEMANN LMT., LONDEN)
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Max Beerbohm
door Cornelis Veth
DE geheel aparte plaats, die Max Beerbohm, schrijver en caricaturist, en in beide
hoedanigheden vooral satiricus, onder de Engelsche intellectueelen inneemt, is
hem niet alleen, maar toch ook, aangewezen door zijn levensomstandigheden. Hij
heeft in de laatste twintig jaar slechts geschreven en geteekend, wanneer hij daartoe
lust en inspiratie gevoelde, hij is nooit gedwongen geweest, actualiteiten te
behandelen binnen den tijd, waarin het nog actualiteiten waren, hij woont
buitenslands, hij is erkend en ostentatief een amateur, die ontsnapt aan artistieke
wetten, hij behoort tot de society, zonder gedwongen te zijn in haar midden te leven.
En ten slotte neemt hij geen notitie van eenig reproductie-procédé; hij maakt
gekleurde ‘teekeningen.’
Maar er zijn ook dieper liggende eigenschappen, die ‘Max’ maken tot wie hij is,
tot een unieke figuur onder de schrijvers en caricaturisten, wiens gemis aan
virtuositeit meer dan vergoed wordt door de wijsgeerigheid van zijn critiek en de
geniale raakheid van zijn formuleering.
Men herinnere zich in de eerste plaats dat hij in de ‘nineties’ debuteerde. Hij was
even oud als de vroeg gestorven Aubrey Beardsley en is thans, met den fijnen
portretteekenaar Will Rothenstein, een der weinige overlevenden van hen, die toen
al épateerend hun naam hebben gemaakt. Hij schreef in ‘The Savoy’ en andere
ephemere publicaties der jongeren van dien tijd, gemaniëreerd, maar altijd geestig.
Hij was de opvolger van George Bernard Shaw als tooneelcriticus van de Saturday
Review, en wel van 1898 tot 1910. Shaw schreef toen ter introductie van zijn
opvolger:
‘The younger generation is knocking at the door; and as I open it there steps
spritely in the incomparable Max.’Ik zal hier niet over de eigenlijke litteraire werkzaamheid van Beerbohm spreken,
slechts over de litteratuur die zijn onderschriften bij zijn caricaturen, vooral in later
tijd, ongetwijfeld zijn. Een paar typische aanhalingen mogen volstaan om de
origineele, eenigszins paradoxale geestigheid en de brutaliteit van zijn schrijven als
jongeman te laten zien. Hij had toen in hooge mate wat ‘cheek’ heet. Maar in die
brutaliteit was een soort gratie.
‘To give an accurate and exhaustive account of that period (1880) would need a
far less brilliant pen than mine.’
Van Shaw zegt hij ergens: ‘If his judgments are scatter-brained, he has, at any
rate, brains to scatter.’
De, lang vóór hem beroemde acteur Sir Herbert Beerbohm Tree was zijn oudere
halfbroeder. In een interview vertelde Max dat hij een boek zou schrijven: ‘The
Brothers of Great Men.’
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‘You are a brother of Mr. Beerbohm Tree, I believe?’ zei de interviewer.
‘Yes, he is coming into the series.’
Over branden in Chicago: ‘And indeed, it must be splendid to see those
twenty-three story buildings come crashing down in less time than was required to
build them up.’
Holbrook Jackson heeft den vroegeren Max Beerbohm voortreffelijk
gekarakteriseerd toen hij zei: ‘He is the spirit of urbanity, he is town. He is civilisation
conserving itself and laughing at itself. His laughter is always Meredith's laughter of
the mind.... He is, in short, a dandy.’
Voor zoover ik Max Beerbohm's geschriften las, lijken mij de parodieën, die hij
onder den naam ‘A Christmas Garland’ publiceerde, het best. Die parodieën zijn
waarlijk fijne en diepe critieken. Hij laat daar de onwaarschijnlijkste menschen over
het Kerstfeest schrijven, b.v. George Moore, den naturalist en navolger van Zola.
Hij ziet kans een zoo neutrale en weifelendwelwillende levensbeschouwing als die
van Galsworthy te parodieëren in het gesprek van twee echtgenooten over de vraag
of men wel nuttig werk doet door voor eenige vogeltjes kruimels te strooien.Zijn vroegere, zeer precieuse en wat oploopend-origineele stijl werd indertijd veel
door ‘Punch’ bespot, met welk blad hij altijd een beetje overhoop heeft gelegen. Om
Beerbohm heen heeft zich een kring van niet altijd taktvolle vereerders gevormd,
waarvan Bohun Lynch, die zijn biografie (als zoodanig tamelijk vaag) schreef, de
aanvoerder mag heeten, en de aanmatigende toon van deze côterie dreigt weleens
ons te doen vergeten welk een bijzonder talent hij is en hoe heilzaam zijn satire kan
zijn.
De definitie ‘dandy’ slaat overigens nauwelijks meer op den tegenwoordigen Max
Beerbohm die steeds breeder in zijn belangstellingen, sympathieën en critiek
geworden is. Wat den caricaturist betreft, is de zuiver grafische beteekenis van zijn
werk misschien wat verminderd naarmate de conceptie en de onderschriften van
zijn prenten belangrijker en geestiger zijn geworden. Hij teekent minder origineel,
zeker minder zonderling dan vroeger, maar zijn ideeën hebben erbij gewonnen.
Ik heb vooral schilders en teekenaars met eenige spijt de vergelijking hooren
maken tusschen het teekenwerk in dien tijd, toen hij zijn ‘Caricatures of twenty-five
Gentlemen’ publiceerde en het tegenwoordige. Het waren toentertijd wonderlijke
figuren, waaraan weinig menschelijks was, een soort van formules, waarbij de vorm
van een schedel, zelfs van een haardos, de snit van een kostuum, een kin, een
neus tot uitgangspunt waren genomen voor een samenstel van lijnen, dat met de
natuur weinig meer te maken had. Hij ging in dat abstracte veel verder dan zijn
schitterend voorbeeld: Carlo Pellegrini (‘Ape’) die voor het blad ‘Vanity Fair’ zooveel
mooie charges had geteekend. De caricaturen van die 25 waren, volgens veler
opinie, werkelijk als zoodanig belangrijker dan het latere,
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mindere buitensporige werk, met de geestige, maar soms te uitvoerige en te
overwegende onderschriften. Ik voor mij ben geneigd, als geheel, artistiek gesproken,
de albums ‘The Poets' Corner’ en ‘Rossetti and his Circle’ het best te vinden, omdat
in die beide zoo dikwijls op zijn excentrieke, pseudo-naïeve, maar geraffineerde
wijze de intellectueele en aesthetische sfeer is uitgedrukt. Nergens heeft, dunkt me,
de caustieke intellectueel en ironische aestheet Beerbohm zich treffender en met
minder middelen uitgesproken dan in de compositie, de lijn, de kleur van dien Omar
Kayam op het tapijtje ‘and thou behind me singing in the wilderness;’ in dien
Wordsworth - zooals hij in den regen bij het vlakke, troostelooze meer het landelijke
kind ondervraagt; in Tennyson, die koningin Victoria in een kille, saaie, plechtstatige
zaal zijn ‘In Memoriam’ voorleest, of Dante die een Oxfordsch Don ontmoet. Noch
heeft iemand, ook de latere Beerbohm niet, de karakteristieke deugden en gebreken
van een kunstrichting geestiger en raker doen uitkomen dan hij het in de bonte,
stuntelige maar synthetische, plomp maar boeiend gecomponeerde, simpele maar
rijke platen van zijn ‘Rossetti and his Circle’ deed. Men houdt nooit meer van
Beerbohm dan hier, waar hij zijn bijna lucide gave toont om den humor op te roepen
van een situatie of een combinatie zooals die merkwaardige tijd ze zoo ruimschoots
opleverde: waar hij zich de ontmoeting voorstelt tusschen den blagueerenden en
poseerenden Whistler met den norschen, hoekigen, straf-ernstigen Carlyle, van
Ruskin den onplooibare met Rossetti's joviaal model, of den van levenslust
tintelenden Meredith het gewijde interieur van den droomerigen Rossetti laat
binnenstormen, of dezen laatste arm in arm doet wandelen met het blufferig Manusje
van alles, den journalist George Augustus Sala, of via John Morley, den leider der
Prae Raphaelieten kennis laat maken met een stijf, bedeesd, door en door cerebraal
heer: John Stuart Mill, of den geslaagden wereldling Lord Leighton tot de in een
sloffen afgezakten broek gestoken, uitgestrekte beenen van Dante Gabriël een
vergeefsch pleidooi laat houden voor een wat meer zich laten gelden in society en
maatschappij, of ten slotte den armen gewichtig doenden bijlooper Hall Caine, zwaar
van paperassen, uit dit heiligdom van hooggestemden laat wijzen door den criticus
Watts Dunton.
Dit wonderklaar inzicht in den humor van allerlei tegenstellingen, die
ongeëvenaarde gave om deze tegenstellingen te ontdekken, maken Beerbohm's
commentaren tot den dag van heden zoo verrassend en zoo pikant.
Inderdaad meen ik, in tegenspraak met hen die den vroegeren Max Beerbohm
boven den lateren stellen, dat die gemaniëreerd-overmoedige geest van de ‘nineties,’
waarin wat ik wil noemen iets veredeld-studentikoos lag, - die geest die den schrijver
tot een ‘Defence of Cosmetics’ prikkelde, en den caricaturist tot een soort geestige
hanepooten, in belangrijkheid achterstaat bij dien van zijn tegenwoordige satire.
Blague, hoe
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aardig ook, kan nooit evenveel waard zijn als een spot die de kern der dingen raakt.
Hetzelfde geldt voor de twee soorten van caricatuur, waarvan de eene een frappante
grafische (meer of minder kaligrafische) vondst moge zijn, en de andere de
tekortkomingen van den teekenaar duidelijker verraadt, omdat hij dichter bij de
natuur blijft, maar waarvan toch de laatste een vollediger en tevens dieper
karakteristiek geeft van het model. En ik meen dat die latere caricaturen van
Beerbohm, ook als teekening en afgezien van de soms buitensporig-uitvoerige
onderschriften, (ware monologen en dialogen) meer van de personen zelf en hun
sfeer vertellen dan een charge alleen kan doen. Er is tegenwoordig een neiging
(samenhangend met den cerebralen eerbied voor vernuft en ook met den honger
naar sensatie) om de schrale heftigheid te stellen boven de lichte maar rake treffers
van een bezonnen oordeel, en het is geen geringe verdienste van ‘Max’ en geen
gering blijk van zijn onafhankelijkheid, dat zijn satirieke gaven zich tegen die tendens
in hebben ontwikkeld. Ofschoon nog dikwijls zeer geoutreerd, werden zijn caricaturen
meer dan vroeger portretten, zijn teekeningen werden daardoor minder origineel,
of.... excentriek, het is in de expressie meer dan in den vorm, en nog meer in de
sfeer, dat wij de pointe moeten zoeken. De pointe, die bij deze puntige geestigheid
nooit mankeert.
In twee van zijn laatste bundels: ‘Things New and Old’ en ‘Observations’ treedt
Max Beerbohm meermalen buiten het terrein dat vroeger wel vooral zijn
belangstelling had: de wereld der intellectueelen en kunstenaars.
Een stuk politieke geschiedenis ligt bijvoorbeeld besloten in de negen prenten,
die te zamen ‘Tales of three Nations’ heeten. Men ziet er Engeland, Frankrijk en
Duitschland in hun onderlinge verhouding, in verschillende perioden. Eerst een
reusachtig Frankrijk, een Napoleon met de trekken van een arend, en een nederig
buigend, ongewapend Duitschland, klein. Achter een lessenaar, waakzaam, met
een zwaard bij zich, zit de koopman John Bull. Dat zijn de eerste jaren der 19de
eeuw. Dan komt 1815. De anders waarlijk niet chauvinistische teekenaar geeft hier
Engeland als een grooten Wellington, die Frankrijk bij den kraag pakt, een klein
Pruisisch grenadier komt met veel koude drukte helpen. In 1840 is Frankrijk de
zelfvoldane Prud' homme. Engeland weer waakzaam achter zijn lessenaar,
Duitschland, met een kalotje op het lange haar, rookt een pijp en filosofeert. 1860:
Een opgeblazen Frankrijk, een Duitschland dat begint zich te voelen, een intusschen
dikker geworden John Buil, ongerust, altijd nog aan zijn schrijfbureau bij zijn
boekhouding. Na '70: Duitschland groot, geweldig borst-opzettend, Frankrijk verarmd,
ingeschrompeld, wrokkend, John Bull nog dikker, met nog meer kasboeken op zijn
bureau. Begin 20ste eeuw: Frankrijk weer gegroeid, militant, Duitschland arrogant
maar
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MAX BEERBOHM RECIPROCITY DAME EUROPA: ‘AND NOW, YOUNG MAN, NOW THAT YOU'VE BOUGHT
UP ALL MY ART PRODUCTS, I SHALL BE HAPPY TO ACQUIRE ALL YOURS; AND I AM WILLING TO PAY
A GENEROUS PRICE.’ BROTHER JONATHAN: ‘NAME IT, MARM.’ DAME EUROPA:
‘TWOPENCE-HALFPENNY.’
(BROTHER JONATHAN IS SLIGHTLY HURT, BUT, LIKE A SENSIBLE FELLOW, CLOSES WITH THE OFFER).

(UIT: THINGS NEW AND OLD, UITGAVE WM. HEINEMANN LMT., LONDEN)
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MAX BEERBOHM MR. A.S.M. HUTCHINSON, MUCH EMBARRASSED SUCCESS! SO THIS WAS SHE! IN
HIS YOUTH HE HAD OFTEN DREAMED OF HER; BUT HE HAD NOT IMAGINED HER QUITE LIKE THIS.
THIS WAS SHE! SUCCESS!
(UIT: THINGS NEW AND OLD, UITGAVE WM. HEINEMANN LMT., LONDEN)
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argwanend, Bull nog dikker, eenigszins opgeschrikt. In 1914 is Duitschland één
groote dreigende bajonet, waarop de anderen lostrekken. - In 1919 dicteeren de
beide overwinnaars samen aan een kaal, deemoedig Duitsch burger hun
voorwaarden; in 1923, een Duitschland, hongerig en in lompen, gemolesteerd door
een aanmatigend Fransch soldaat, met de teenen door zijn laars, een Engeland dat
zich gereed maakt om in te grijpen. Alle drie zijn broodmager, en de dikke boeken
op de schrijftafel zijn vervangen door een stapel acten.
Ook nu nog heeft Beerbohm in zijn teekening grove fouten en veel onbeholpens,
onbegrijpelijk slecht is soms de aanhechting en de plaatsing van armen en beenen,
en heel dikwijls hebben mouwen en broekspijpen veel van kussens. Maar daarnaast
staan allerlei subtiliteiten van expressie en tal van vondsten die zoo'n teekening tot
een soort boeiende lectuur maken.
Misschien heeft niemand met minder woorden en in simpeler uitbeelding zulke
rake dingen over de tegenwoordige cultuur gezegd. Zijn twee teekeningen ‘English
Fiction ancient and modern’ zijn een kostelijke satire op de veranderde ethiek in de
Engelsche litteratuur.... die het leven weerspiegelt.
Eerst ziet men den romanheld uit de ‘Victorian Age,’ een breedgeschouderd,
ernstig man met bakkebaarden en een krullebol, een wilskrachtigen frons en een
energieke kin, zich met geweld af keer en van het zedig dametje met haar lange
wijde rokken, haar huishoudelijk schortje en haar meisjesachtig kopje tusschen
kurketrekker-krullen. Het is ‘The Hero trying to control a guilty passion.’ Men herkent
de gepassioneerde, door de moraal meer of minder in bedwang gehouden helden,
van Mr. Rochester in Jane Eyre af. Dan, de tegenwoordige tijd. ‘The hero trying to
muster up a guilty passion.’ Het schrale, anemische ventje, vroeg-kaal, met ingevallen
borst, schroeft zich met alle geweld op, zijn geheele cerebrale immoraliteit acht het
aan zich zelf verplicht om het zich bijna aanbiedend bobby-harig, bloothalzig,
kortgerokt, en slanklijnig, vrijpostig vrouwtje tegenover hem niet te respecteeren.
Een aanval op het moderne die stellig niet geheel onverdiend is, al generaliseert
hij te zeer en negeert b.v. den sportieven kant van de nieuwe generatie. Maar
smadelijker kon de terechtwijzing van een geslacht dat alles geoorloofd acht, wel
nauwelijks zijn.
Bijtend is ook het sarkasme dat Rusland treft: ‘Communist Sunday School’ heet
de prent. Een magere, dweepzieke schoolmeester met lange haren staat voor de
klas. Aan den muur hangen de portretten van ‘Attractive Trotzky’ en ‘Lovely Lenin.’
Het onderschrift luidt: ‘Pupils learning that they must not shrink from shedding blood
in order to achieve starvation.’
Nu Amerika al de Europeesche kunstschatten opkoopt, wil Mevrouw
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Europa als tegenbeleefdheid alle Amerikaansche kunst overnemen, en een royalen
prijs betalen: two-pence half-penny.
Ook in ‘Observations’ vinden we enkele briljante zetten. De staatsman van vroeger
maakt zonder aanspraak op honorarium een vlakke maar trouwe bewerking van de
klassieken, in Engelsche hexameters.
De staatsman van heden schrijft, of liever dicteert aan zijn typiste, voor 75 pond
sterling per regel, zijn memories onder den titel ‘Men I've been up Against’ voor the
Sunday Rumpus, - stijl en spelling worden op het bureau geretoucheerd. De deftige,
plechtige geleerde op de eerste afbeelding, die van de politiek vacantie neemt in
de litteratuur (type Gladstone en Morley) en de schreeuwige demagoog in zijn
hemdsmouwen ijsberend en de politiek nog eens ter dege exploiteerend, krasser
en eenvoudiger kon de tegenstelling tusschen den Britschen staatsman van toen
en nu niet gegeven zijn.
Ook hier, als in de litteratuur, zijn de sympathieën van dezen zestiger blijkbaar
voor het verleden, ook al is hij niet blind voor den muur, die tusschen de vormelijke
geestesaristocratie van het eerste type staatsman en het volk stond. Van de beide
regeerders zal elkeen den professoralen man der abstractie toch nog boven den
bruten realist stellen. Van nog algemeener toepassing is de treffende teekening
‘Civilisation and the Industrian System.’ De beschaving, een verfijnde vrouw, gruwt
blijkbaar van het monster aan wien zij gekoppeld is, een bestiaal wezen zonder
hals, met een vooruitstaanden buik. Als het er alleen om te doen is ‘het industrieële
systeem’ er weerzinwekkend te doen uitzien, dan is de teekenaar daarin ten volle
geslaagd, maar het komt mij voor dat deze personificatie niet zoo gelukkig is als
Beerbohm's allegorische vondsten gewoonlijk zijn, want dat deze kruising van poen
en bruut, met trekken van het nijlpaard en van het zwijn, met een briljanten ketting
om den korten, vetten nek en een glanzenden steen op den buik, deze klomp
vleesch, nu juist de vermechaniseerde industrie moet voorstellen, lijkt mij niet te
verdedigen. Is zij niet eer enkel skelet? ‘You took me for better for worse’ zegt deze
onsmakelijke echtgenoot.
John Bull, een vermagerde en verouderde, in slaphangende kleeren, komt den
dikken Jonathan, die hem onverschillig den rug toekeert, weer een cheque aanbieden
op afrekening. ‘It 's only me’ zegt de arme bloedverwant, en voegt er aarzelend het
verzoek aan toe om een beetje vriendelijk en tegemoetkomend met hem te willen
praten, want dat zou zoo'n goeden indruk maken op de buren. - Dit is wel een heel
harde waarheid. De nieuwe generatie, ditmaal vertegenwoordigd door een slungelig
bleek jongmensch met uilebril en geplakt haar, en een sigarette rookend,
aanmatigend wicht, beiden lui op een divan hangend, krijgt nog een veeg uit de
pan. ‘The Insurgence of Youth’ tegen de bende ‘old beavers’ die
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Europa regeert, uit zich door den mond van de jongedame in eenige krachttermen,
zooals die in de tegenwoordige society opgeld doen, en de jonkman stemt, eveneens
met een vloek toe, dat als zij te zeggen hadden, dit zoodje spoedig opgeruimd zou
zijn.
Zoo keert zich de dandy van de Nineties tegen het tegenwoordig geslacht. Wat
heeft het hierop te antwoorden? Ook als het met daden antwoordt, en deze en
andere Cassandra-uitingen door de toekomst gelogenstraft zullen worden, dan nog
zal de superioriteit van geest in de conceptie dezer dilettanterige teekeningen en
in de formuleering dezer verouderde zienswijzen onweersprekelijk zijn.
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Achttiende-eeuwsche Hollandsche porseleinen in de collectie
Bernard Houthakker
door Matty Vigelius
AAN de groote porcelein-rage, die in de achttiende eeuw over Europa is gevaren,
kon ons land niet ontkomen. Allerwegen heerschte sinds den invoer der Chineesche
porseleinen, waaraan juist de Hollanders voor een aanzienlijk gedeelte debet waren,
de grootste belangstelling voor deze geheimzinnige materie: fijn en toch sterk, van
een zeldzame blankheid en doorschijnendheid.
En al kwam men er in Delft toe om te spreken van porcelein-bakkerijen, niemand
liet zich hierdoor misleiden. Het product van Delft, hoe fraai en kunstzinnig ook,
miste de eigenschappen van het ware porcelein: de scherf was niet wit, de materie
niet doorschijnend, het was te broos om porcelein genoemd te worden.
Een alchimist van het Saksische Hof, Böttger, die zich uitgegeven had als de
kunst verstaande om goud te maken, had hiermede inderdaad succes gehad. Maar
niet langs directen weg, maar door het vinden van het geheim der porceleinfabricage.
Nú kon men aan het werk gaan. Weldra was het Saksische porcelein wijd en zijd
beroemd en gezocht. Saksische kooplieden boden het product der Meissner
fabrieken te koop in alle belangrijke centra van Europa. En niet alleen, dat het
spoedig in de vooraanstaande families zijn intrede deed, men wist elkaar ook weldra
te vertellen, welk een ware goudmijn voor den Saksischen koning deze
porceleinfabricage was. En daar niet enkel het Saksische hof met finantieele
moeilijkheden te kampen had, maar deze kwaal over de meeste Europeesche hoven
verspreid was, kwam men er ook elders toe, om te trachten porceleinfabrieken in
het leven te roepen, hoe angstvallig de Saksische keurvorst ook het geheim zijner
porceleinfabricage trachtte te bewaren. En zoo zien we tegen het midden der
achttiende eeuw op allerlei plaatsen porceleinfabrieken ontstaan, waarvan velen
het tot een belangrijke reputatie wisten te brengen en wier producten ook thans nog
door verzamelaars worden gezocht.
Iets later dan dat der meeste Europeesche porceleinen valt de geboorte van het
Hollandsche porcelein. Ons Hof heeft er te dien tijde nooit een buitengewone
belangstelling voor getoond of er voor gevoeld om als Maecenas op te treden, zooals
elders gebeurde; een factor, die toch waarlijk voor de
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ontwikkeling der industrie, voor het bekostigen van proefnemingen en voor het
financieren van een dergelijk riskant bedrijf van veel beteekenis geacht moest
worden. Dus was de porceleinfabricage op het particulier initiatief aangewezen. Tot
grooten bloei heeft dan ook geen der Nederlandsche fabrieken het kunnen brengen,
al was het product bijna van den aanvang af van goede kwaliteit, zoodat het de
vergelijking met dat van Meissen veilig kon doorstaan. Niet alleen in de
aristocratische, maar ook in de gezeten burgerfamilies treft men nog veel fraais aan,
dat van ouder op ouder in de familie bewaard, als kostelijk familiebezit geliefd is.
Ja, van een zekeren welstand, van een zekere Hollandsche deftigheid getuigt
een dergelijk familiebezit, dat men dan ook niet ongaarne aan den bezoeker toont.
Tot zulk kostbaar familiebezit rekent men dan, behalve schilderijen en antieke
meubelen, ook allerlei soorten porcelein en aardewerk. Dikwijls treft het hierbij, dat
de bezitter eigenlijk maar heel weinig afweet van de schatten, die hij in zijn
Oud-Hollandsch kabinet met glazen deuren geborgen heeft. Hij spreekt u van
oud-blauw en van Delftsch, waartusschen hij vaak zelf niet het verschil kan zien, hij
noemt u Sèvres en Meissen en ‘o ja, dat is een stukje Hollandsch porcelein, Amstel.’
Onder den naam Amstel wordt heel wat ondergebracht, dat nooit aan de oevers
van Amsterdams rivier werd vervaardigd. Maar - van de Hollandsche porceleinen
is Amstel nu eenmaal het beste bekend, te meer, daar het lang zoo zeldzaam niet
is als de andere Hollandsche porceleinsoorten. Het is dan ook iets heel bizonders,
wanneer men een waarlijk fraaie, representatieve collectie van Hollandsche
porceleinen bijeen ziet. Er zijn er slechts enkele in ons land. En toch - van hoeveel
beteekenis is niet zulk een collectie van achttiende-eeuwsche Hollandsche
porceleinen, die ons vergunt een blik te slaan op datgene, wat op dit gebied in ons
land gepresteerd is. Want het porcelein - men moge er over denken hoe men wil heeft toch recht op zekere kunsthistorische waardeering, al mist men er vaak
gevoeligheid en persoonlijkheid, al treft men er een zekere gemaniereerdheid, een
imitatie van uitheemsche invloeden, een gebrekkige opvatting van vlakornament.
Het is dan ook een kunst uit een vervalperiode. Maar daarnaast treffen ons toch de
onnavolgbare gratie van de ijle en broze materie evenals van de sierlijke
beschildering, de rijkdom van kleuren, der combinaties van festoenen en linten en
randjes, de bekoorlijkheid der vormen van de reliefs, waaraan rocaille motieven niet
vreemd zijn, de vlinder-lichte rankheid van oortjes en handvatjes, de pracht der
dekselknoppen, op de natuur geïnspireerd en nog zoo duizenderlei factoren meer,
die maken dat wanneer wij dit porcelein veel zien en veel hanteeren, we ervan gaan
houden, ondanks zijn decadentie, om de sublieme kwaliteiten, die het toch ook bezit.
Het karakter van de verzameling Oud-Hollandsche porceleinen van den heer
Bernard Houthakker is die van een liefhebber, wien het er meer om te
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doen is zijn collectie zoo gedifferentieerd mogelijk te hebben, dan om groote waarden
vast te leggen in complete serviezen. Zoodoende treedt het kunsthistorische karakter
dezer verzameling sterk op den voorgrond en waar het aantal collecties van
Nederlandsch porcelein zoo uitermate gering is, maakt juist het representatieve van
de verzameling deze zoo bizonder interessant. Want niet alleen aan de eerste
kwaliteiten heeft de heer Houthakker zijn aandacht gewijd, ook het gewone
gebruiksgoed, dat voor den kunsthistoricus echter niet minder interessant is, heeft
zijn aandacht gehad en zoodoende is het mogelijk geweest, zij het nog niet een
chronologische volgorde vast te stellen, dan toch een systematische indeeling te
verkrijgen van decors en kleuren, die aan de fabrieken gebruikt werden. Zoodoende
zal - tengevolge van indeeling, vergelijking van decors, merken en materiaal langzamerhand de sluier gelicht kunnen worden, die over onze achttiende-eeuwsche
porceleinnijverheid gevallen is en die - en dat niet alleen van nationaal standpunt
bezien - verdient te verdwijnen. Want - het mag nog eens herhaald worden - tusschen
de Europeesche porceleinen der achttiende eeuw, slaan de Nederlandsche allerminst
een poover figuur.
De heer Houthakker heeft dan zijn aandacht hoofdzakelijk gewijd aan de fabriek,
die, begonnen in 1760 te Weesp, voortgezet werd te Oud-Loosdrecht door den
bekenden predikant Ds. de Mol, om na diens dood over te gaan in handen van
eenige Amsterdamsche heeren, die de fabriek overbrachten naar Ouder-Amstel,
zoodat het product sindsdien Amstelporcelein heet.
Weesp was omstreeks het midden der achttiende eeuw een zeer rijke plaats met
veel nijverheid, vooral bierbrouwerijen en jeneverstokerijen. In 't jaar 1760 werd te
Weesp een porceleinfabriek opgericht door Graaf van Gronsveldt-Diepenbroick.
Deze Graaf van Gronsveldt-Diepenbroick-Impel was van hoogen Duitschen adel,
ofschoon het geslacht van Diepenbroick uit Limburg stamt. Hij zag op slot Impel in
het jaar 1715 het levenslicht. Door hulp van de Back kwam hij in dienst van den
prins van Oranje, die hem voor de administratie zijner Duitsche landen gebruikte.
De omwenteling van 1747 kwam hem zeer ten goede. Op 's prinsen aanbeveling,
werd hij in dat jaar benoemd tot extra-ordinaris envoyé te Berlijn. Echter, Frederik
II bleek weinig op hem gesteld en was slecht over hem te spreken. Hij zag hem dan
ook met vreugde tijdelijk naar het vaderland terugkeeren in 1748. Hier had Gronsveldt
een tijdlang veel invloed, vooral door zijn verbintenis met Willem Bentinck, die zijne
bekwaamheden wist op prijs te stellen en die in dezen tijd nog in goede relatie stond
tot de Back en den Amsterdamschen burgemeester Hasselaar. Door steun van de
Back en Bentinck werd Gronsveldt-Diepenbroick lid van den Bizonderen Raad des
Prinsen.
Het schijnt echter, dat Gronsveldt zich weldra van een anderen kant liet kijken,
waardoor hij veel invloed verspeelde. Zoodoende moest hij andere connecties
aanknoopen, nadat Graaf Bentinck niet veel meer van hem wilde
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weten. Het gelukte hem na eenigen tijd een aanstelling te krijgen als gezant te
Madrid, doch juist toen hij zou vertrekken, kwam er een postje in Holland open, dat
hem zoozeer toelachte, dat hij besloot hier te blijven. Hij werd benoemd tot lid van
den Raad van de Admiraliteit van Amsterdam en ongeveer gelijktijdig tot Drossaard
van Muiden, Baljuw van Naarden en Gooiland en Hoofdofficier van Weesp. Maar
daar hij een man van de wereld was en nòch hij, nòch zijn vrouw zoodanig
gefortuneerd, dat ze geheel volgens de eischen van dien tijd in hun stand konden
leven, besloot hij te trachten een porceleinfabriek in het leven te roepen in zijn
nieuwe woonplaats Weesp. Natuurlijk hoopte hij, dat dan ook voor hem zou blijken,
dat deze porceleinfabriek een goudmijn was. Le Franq van Berkhey zegt van deze
fabriek: ‘Doch sedert, dat het bereiden der Saxische Porceleinen wat bekender is
geworden, heeft men de witte Quartskeitjes in die streek (tusschen Naarden en
Amersfoort) ook naarstig en zorgvuldig opgezogt, voor de uitneemende
Porceleinbakkerij, door Zijne Excellentie, den Graave van Gronsveld, te Wezop
opgeregt. Ik heb uit deze konstige Fabriek Porceleinen gezien, die in witheid,
doorschijnendheid en schilderwerk voor geen Saksisch Porcelein behoefden te
zwigten: en wat mogelijk de vooringenomenheid voor het uitheemsche er op moge
te vitten vinden, ik durf wel zeggen, dat deze konst, in die Fabriek zoo volmaakt
geoefend wordt, als men ooit van de Saxische verwagten kan. Wij wenschen van
harten, dat zulk een uitnemende konstbakkerij de Landgenooten mogt aanspooren,
om haar den voorrang te geeven. Het zou ons dan voorzeeker niet ontbreeken aan
gelegenheid en ijver om opnieuw keurige Schilders en Emailleerders, in welke
handeling onze Landzaaten oudtijds de Meesters waren, aan te kweeken. Ook
hebben wij gronds genoeg, om, op het voorbeeld van die fabriek te vertrouwen, dat
onze Delfsche Porceleinbakkers hunne konst zeer nabij aan het Oost-Indische
Porcelein brengen zouden; als zij onderstonden, de gemelde Quarts-keitjes, tot een
fijn leem gemaalen, onder hunne kleien te mengen; en daarbij na te speuren, welk
een bepaalde hette tot het bakken deezer vermengde stoffen vereischt word. Het
was ten minsten voor een Vaderlandslievend Fabriquant der moeite wel waard eene
Proef hiervan te neemen; dewijl het tog niet zeer kostbaar schijnt te zijn.’
Zoo was het oordeel van een tijdgenoot. Inderdaad schijnt van
Gronsveldt-Diepenbroick veel pleizier in zijn porceleinbakkerij gehad te hebben en
wel alles gedaan te hebben om deze te doen floreeren. Zoo wist hij gratis
stookmateriaal van de Marinewerf te betrekken. Waarschijnlijk kon dit niet geheel
en al door den beugel, althans Dr. H.E. van Gelder vertelt ons, dat hij heette ‘een
autocraat, die niets ontzag’ en hij en zijn mede-bestuurders der Admiraliteit heetten
‘een bende van zes Jaco's’, waarbij ‘elke ondeugd in één van hen haar
beschermheilige vond’. Men kan aannemen, dat Gronsveldt reeds allerlei proeven
met inheemsche materialen genomen had -
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immers als datum van de stichting der fabriek wordt 1760 opgegeven, alvorens hij
in 1764 het materiaal opkocht van den in een toestand van faillissement geraakte
aardewerkfabriek ‘Blankenburg’ aan den Overtoom te Amsterdam gelegen, ter
plaatse waar thans het gesticht ‘de Eendragt’ staat.
Hij bracht werktuigen en materialen naar Weesp, trachtte arbeiders en kunstenaars
van elders te doen overkomen en begon aanstonds met de vervaardiging van een
harde porceleinsoort, die, zooals we gezien hebben, de bewondering van
tijdgenooten wekte. Van de kunstenaars, die er gewerkt hebben, weten we niet veel,
doch een der beste Doorniksche modelleurs, N.J. Gauron, was sinds 1764 te Weesp
werkzaam, evenals de schilders Marchand en Gerverot. Van den laatste weten we,
dat hij een geroutineerd vakman was, die te Sèvres, Niederviller, Ludwigsburg,
Ausbach, Höchst, Fürstenberg, Frankenthal en Doornik gewerkt heeft. Men zou dus
de beste beschildering aan zijn hand kunnen toeschrijven, terwijl het niet
onwaarschijnlijk lijkt, dat de sierlijke beeldjes, die de collectie Houthakker bezit,
toegeschreven moeten worden aan Gauron.
Het is bekend, dat Weesp enkele zeer fijne groepjes van wit verglaasd porcelein
vervaardigd heeft. De heer Houthakker is eigenaar van een drietal allercharmantste
figuurtjes, drie Jaargetijden voorstellend, n.l. Lente, Zomer en Winter. Herfst
ontbreekt. Bij alle drie treft men een bekoorlijk kinderfiguurtje aan. Het laatste vertoont
niet het bekende merk in blauw van de gekruiste zwaarden met de stippen, dat men
zoo vaak voor een imitatie van het Meissener merk heeft gehouden, doch dat
afkomstig is van het wapen der Gronsveldt-Diepenbroicks, twee gekruiste zwaarden
op grond van keel, doch een ingekraste W, die wij ook elders nog zullen aantreffen.
Even ontwijfelbaar afkomstig van de Weesper fabriek is de prachtige terrine in
Lodewijk XV stijl, sterke gelijkenis vertoonend met het model in het Rijksmuseum.
Vooral het reliefwerk vertoont veel overeenkomst, ofschoon de beschildering der
landschapjes in bleeke, vale, groenige tint uitgevoerd, niet eerste klas mag heeten.
Ook hebben ze niet de relief-omlijsting van het museum-exemplaar. Strooibouqetjes
en losse strooibloempjes voltooien het dessin, terwijl een aangesneden citroen,
evenals bij het bovengenoemde model den knop vormt. Het geheel is iets minder
rijk van uitvoering, doch ongetwijfeld van dezelfde hand, als de terrine in het
Rijksmuseum. Ook vertoonen beiden de min of meer grauwachtige pâte. Technisch
minder volmaakt, doch passend in de zelfde periode, òf iets vroeger, is het aardige,
zeskantige botervlootje, beschilderd met figuurtjes in camaïeu, omgeven door een
groen randje. Langs den schotelrand loopt in relief een kabelornamentje. De knop
van het deksel is al bizonder onbeholpen gemodelleerd, maar vertoont neiging tot
uitvoerigheid. Ook de beschildering is nog weinig geacheveerd, ofschoon de
grappige, achttiende-eeuwsche figuurtjes
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onze twintigste-eeuwsche blikken wel boeien kunnen. Het voorwerpje vertoont de
typische bakscheurtjes, die men bij het Weesp zoo veelvuldig aantreft; een bewijs,
dat men het vuur nog niet geheel in zijn macht had. Het schijnt een uitgemaakte
zaak, dat het latere Weesp deze bakscheurtjes niet meer bezat, zoodat men hierdoor
een aanwijzing zou hebben het vroegere van het latere te onderscheiden.
Uit ongeveer dezelfde periode moet het gegauffreerde theebusje stammen. Toch
is het reeds veel beter van bewerking. Het fijne knopje is goed gemodelleerd. De
goed uitgevoerde bloemschildering doet sterk denken aan het allerliefste kopje en
schoteltje, Chineesch van vorm, doch waarvan de beschildering volgens goede
Europeesche traditie is uitgevoerd. In het losse bouquet prijkt o.a. een mooie
papegaai-tulp, convolvulus en vergeet-mij-niet, zooals we ook bij buitenlandsche
porceleinen veel aantreffen. De vorm van het schoteltje is wat uitgezakt. Dit
miniatuurstelletje is duidelijk met het gebruikelijke merk gesigneerd. Het is een
groote sprong van hier naar het technisch volmaakte en zeer goed beschilderde
kopje en schoteltje met het rijke decor van goud en roze slingers. Het porcelein is
van superieure kwaliteit en men zou er aan getwijfeld hebben of men wel met Weesp
te doen had, wanneer ook hier niet de ingekraste W. een duidelijke taal sprak. L.M.3
is het ingekraste merk van een kop en schotel, die ongeveer uit denzelfden tijd moet
stammen. Dit merk vinden we later weer bij de Oud-Loosdrechtsche fabriek terug,
zoodat we kunnen aannemen, dat dezelfde vormer overgegaan is van de eene
fabriek naar de andere.
Dat men veel naar de klassieke, Chineesche voorbeelden gekeken heeft, bewijzen
het sierlijke kop en schoteltje in wit imitatie blanc de Chine, versierd met wat stijve
wingerdranken. Het kopje, dubbel gebogen is overigens zeer elegant van vorm, ook
het schoteltje vertoont die dubbele buiging, die iets levendigs geeft aan het anders
wat saaie dingske.
Hoe fijn en geestig is dit teere randje. Hoe getuigt het van kunstzinnig aanvoelen.
De pâte is wat grauwig, zooals ook bij het echte Blanc de Chine wel voorkomt. Het
geheel is zoo gratieus en allerliefst als men zich maar denken kan. Ook het dubbel
gebogen oortje past uitstekend hierbij. Toch vertoont het ook weer de bakfoutjes,
zoodat we geneigd zijn het bij de eerste periode van de fabriek in te deelen.
Chinoiseriën komen nogal eens voor bij het Weesper porcelein. In de collectie
Houthakker is een enkel schoteltje, waarschijnlijk afkomstig van een theeserviesje,
met een voorstelling van een pijprookend Chineesje, gezeten onder een palmboom.
Het op den achtergrond prijkende kerkruïnetje is verre van Chineesch. Het geheel
rust op een gouden randje, zooals we bij Weesp veel aantreffen.
Zeer interessant is stellig het serviesje in een fraaie tint oud-rose, eenigszins naar
lila zweemend, geïnspireerd op voorbeelden uit Meissen. Het fond is versierd met
een geometrisch motief, dat wijd uitloopt op de breedere
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gedeelten, om op de engere nauwer ineen te krimpen. Het effect dezer versiering
is bijzonder harmonieus, trouwens het geheel is goed van uitvoering, al is de glazuur
nog niet zoo glansrijk als bij het latere porcelein. De uitgespaarde landschappen in
medaillon verhoogen stellig de gratie. Hoe bijzonder de kleur ook is, men kan niet
anders dan het grootste welgevallen aan dit serviesje vinden. Ook tuit en oortje zijn
fijn gemodelleerd. De lage kopjes hebben geen oortje, zooals toentertijde in navolging
van het Chineesch veel voorkwam.
Evenals bij de buitenlandsche fabrieken, ziet men bij het Weesp meestal de
landschapjes in medaillon of steunend op een gouden randje, waardoor ze niet zoo
los over het fond komen te zwerven. Dit blijkt ook nog uit de zoo uiterst fraaie
spoelkom met beschildering van familiegroepjes, steunend op een onderstuk in
camaieu. Dit stuk, waarschijnlijk tot een zeer kostbaar servies behoord hebbende,
toont het hoogtepunt in de ontwikkeling van het Weesper porcelein.
Niet lang heeft de Weesper porceleinfabriek het hoofd kunnen bieden aan de
moeilijke tijdsomstandigheden. Omstreeks 1770 verkeerde het economisch leven
in groote moeilijkheden, doordat zoowel de Oost-Indische Compagnie, die in het
geheel geen dividend uitkeerde als de Surinaamsche plantages voortdurend in
geldmoeilijkheden verkeerden. Dit had zijn terugslag op de Amsterdamsche Beurs,
waardoor de koopkracht en het crediet aanzienlijk daalden. Men moest aannemen,
dat een zoo hooggeplaatst persoon als de Drost van Muiden, lid der Admiraliteit
ook wel ‘klappen’ zal hebben gehad; bovendien zal de afzet der fabriek onder de
moeilijke omstandigheden geleden hebben. Tenslotte moet men onder de oorzaken
der moeilijkheden in de industrie stellig ook het hooge loon der arbeiders rekenen,
dat in de Hollandsche steden betaald werd. Intusschen wil dat volstrekt niet zeggen,
dat de arbeiders in welstand leefden. Maar de vele accijnzen op levensmiddelen
maakten het leven schromelijk duur, wat in de loonen zijn weerslag vond.
Bovendien lieten de buitenlandsche werklieden - en te Weesp waren er heel wat,
ook Duitschers, die door den zevenjarigen oorlog broodeloos geworden waren, zich
flink betalen. Maar hoe dit ook zij, reeds in 1771 moest de fabriek worden stopgezet.
Nochthans getuigt het stellig van waardeering voor het product, dat men bijna met
de fabriek van Sèvres tot overeenstemming was gekomen. Deze fabriek beheerschte
nog niet de techniek van het bakken van hard porcelein, dat de Weesperfabriek wel
meester was. Waarschijnlijk door de belangrijke connecties van den eigenaar in
invloedrijke kringen, viel de aandacht van de directie der Sèvresfabriek op de
Weesper manufactuur.
Hoe het komt, dat deze onderhandelingen geen resultaat hadden, is nog niet
opgehelderd. De zware onkosten, het gebrek aan aanmoediging en het gemis van
voldoende fondsen, leidden tot den ondergang.
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Het was de Loosdrechtsche predikant Johannes de Mol, die de inventaris der fabriek
opkocht en overbracht naar Oud-Loosdrecht. Daar op het terrein van de pastorie
moet eertijds de fabriek gestaan hebben, wier producten zoowel hier te lande als
elders door verzamelaars zoozeer gezocht worden.
De porceleinfabricage had reeds lang zijn belangstelling. Aanvankelijk was deze
zuiver wetenschappelijk en slechts een liefhebberij. Hij had het oogmerk er ‘van tijd
tot tijd eens iets over te schrijven en in 't ligt te geven.’ Reeds voor het jaar 1764
nam hij proeven en deed hij onderzoekingen op het gebied van fossiele gesteenten,
waarover toen nog niet veel gepubliceerd was. Deze proeven brachten hem echter
de kennis van allerlei verven, kristal en aardewerk bij en tevens de overtuiging, dat
er stellig een matig goed porcelein te vervaardigen moest zijn uit stoffen, welke hier
te lande aangetroffen werden. Mogelijk had hij reeds gehoord van de proeven in de
Weesperfabriek en wilde hij de bevestiging dier geruchten zien te vinden. Hij zocht
en vond contact met vreemdelingen, die meer ter zake kundig waren, overlegde
met hen en deze brachten hem allengs het inzicht in de porceleinfabricage bij. Ds.
de Mol zelf noemt een zekeren Marchand, met wien hij in 1770 of 1771 in relatie
kwam. Deze was blauwschilder geweest aan de Doorniksche fabriek en later aan
die van Weesp gekomen, doch in 1778 weet Zijn Eerwaarde niet anders meer van
hem, dan dat hij vermoedelijk patroonteekenaar is in de katoendrukkerij van
Coeymans te Amsterdam. Veel meer schijnt dan ook de invloed, die L.V. Gerverot
op hem uitoefende, beteekend te hebben. Deze had eveneens te Weesp gewerkt,
zooals we reeds vermeldden. Hij schijnt zich vooral op het schilderen van bloemen
te hebben toegelegd; we vinden althans vermeld, dat hij te Fürstenberg als
bloemschilder werkzaam was.
De Loosdrechtsche predikant stelde veel vertrouwen in hem en scheen het een
veilig gevoel te vinden, iemand, die zoozeer ter zake kundig was, aan het werk te
kunnen verbinden.
Ook in de Loosdrechtsche fabriek was hij als schilder en ‘couleurmaker’ werkzaam
en we mogen aannemen, dat veel van het fraaiste Loosdrecht uit zijne handen
gekomen is. Maar ook Ds. de Mol zelve was de kunst van het vervaardigen en
mengen der kleuren, wat een uitgebreide chemische kennis vereischte, volkomen
meester; doch met zijn herderlijk ambt ontbrak hem den tijd zich hieraan ten volle
te geven.
De proeven met de inlandsche grondstoffen hadden Ds. de Mol aangetoond, dat
de bereiding in vele opzichten gemakkelijker, doch het resultaat glasachtiger en
minder volmaakt zou wezen, dan zulks bij de meeste buitenlandsche producten het
geval was. Men liep de kans, dat het hierdoor weeker werd en bij geringe hitte zou
springen, terwijl juist de deugd van goed porcelein hierin bestaat, dat het een zeer
groote hitte kan verdragen. Inderdaad treft men dan ook bij de stukken dezer fabriek,
die men in handen krijgt,
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herhaaldelijk voorwerpen aan, die men op het eerste gezicht bij zgn. ‘zacht porcelein’
zou indeelen. De kleur is roomachtiger dan bij het harde porcelein. Ook wil het
voorkomen, dat specimen verkleuren, doffe, donkere vlekken gaan vertoonen, vooral
wanneer er scheuren aanwezig zijn of splinters afgesprongen.
Overigens is deze samenstelling aan de beschildering ten goede gekomen, die
men nergens fraaier en rijker aantreft. Men heeft dus hier niet te doen met het zg.
zachte porcelein in den zin van St. Cloud en Sèvres, het Duitsche ‘frittenporzellan’,
doch met een porceleinsoort, die wel degelijk bij het harde porcelein gerekend moet
worden, ook al komen er door de typische mengingen der grondstoffen gevallen
voor, die men bijna tot grensgevallen zou gaan rekenen.
Ds. de Mol zag dus ter dege de moeilijkheden en bezwaren van een dergelijke
fabriek onder het oog. Maar Gerverot wist langzamerhand de bezwaren te
ontzenuwen. Verlangend als hij zelf geweest moet zijn om weer aan het werk te
gaan, bood hij de Mol aan om te Schretzheim, in de nabijheid van Dillingen in
Beieren, de daar leegstaande porceleinfabriek te huren en er te gaan werken,
teneinde er eenige ‘proefporceleinen’, een partijtje proefmas benevens eenig glazuur
voor de Mol te vervaardigen. Immers het liet zich aanzien, dat de Loosdrechtsche
predikant niet zoo heel spoedig gereed zou zijn met zijn fabriek. Daar toch kwam
nogal wat voor kijken. De predikant stelde daarom een klein kapitaal ter beschikking
van Gerverot, die de verlaten porceleinfabriek te Schretzheim in orde bracht en voor
7 jaren pachtte. Weldra kon de fabrikant op succes bogen en kon hij goederen naar
Holland zenden. Hij had indertijd van zijn principaal ‘een mensch of twee, drie’
meegekregen en signeerde het werk met een leeuw, welk merk wij in den aanvang
ook nog te Loosdrecht terugvinden.
Maar de Loosdrechtsche predikant wilde toch eenige controle uitoefenen op zijne
arbeiders, zoo ver van huis. ‘Om niet bedrogen te worden, want het waren onbekende
menschen en verre van de hand’ zegt Ds. de Mol, zond hij een proefdruk van het
portret van Prof. Jacobus Willemsen, predikant te Middelburg, een man van wien
de Mol spreekt als van ‘zijn ouden en geëerden leermeester.’ Men kent deze prent,
door Reinier Vinkeles vervaardigd, naar het geschilderde portret van Joan Appelius.
Vergelijkt men de kleine portretbuste in biscuit, die Gerverot naar deze prent liet
uitvoeren, dan treft het wel, dat de reproductie zeer geslaagd mag heeten.
Een exemplaar hiervan - er zijn er meerdere in omloop geweest - bevindt zich
thans in de collectie Houthakker. Op het voetstuk staat in het cirkelvormig, door een
guirlande bekroonde medaillon te lezen: Jac. Willemsen, Professor en Predikant te
Middelburg, geboren 22 Juli 1698. Bij een kleinen, gevleugelden cherubijn ligt een
opengeslagen boek, waarin Psalm 84, vers 6 gebeiteld staat. Dit stuk is niet gemerkt
met den leeuw, zooals de
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andere proefporceleinen, doch draagt de letters J.D.M., die naar alle
waarschijnlijkheid als Johannes de Mol moeten geduid worden. De bedoeling was
waarschijnlijk niet, dat deze biscuit-buste in den handel zou worden gebracht. Het
leek den dominee-principaal een geschikt onderwerp om naar te werken, daar het
vrijwel uitgesloten kon geacht worden, dat de beeltenis van den Middelburgschen
geleerde daar reeds vooraf geboetseerd was geworden. Hierdoor kreeg dus de Mol
contrôle op de kundigheid van den boetseerder en vormer, die Gerverot aan 't werk
gezet had en tevens over de kwaliteit van het product.
Het is zeer moeilijk een chronologische volgorde voor de verschillende soorten
porcelein, die de fabriek vervaardigd heeft, op te geven. Men komt verder met een
systematische indeeling volgens kleur, decor, enz. Moet men het eenkleurige, blauwe
decor voor de beginperiode aanzien? Of is het slechts een mindere kwaliteit, die
voortdurend gemaakt werd? We weten het niet.
De collectie Bernard Houthakker vertoont twee sierlijke botervlootjes met blauw
bloemdecor. Op het zeskantig dekseltje prijkt als knop een peer. Het merk M.O.L.
is zoowel in blauw onder glazuur aangebracht als ingekrast. Bovendien het vormersof seriemerk 7 A.
Een klein gewafeld kannetje, eveneens gemerkt met M.O.L. onder glazuur en
ingekrast M.O.L. en D. behoort dus tot dezelfde groep, evenals de groote kan van
dit type, die tevens het ingekraste merk L. 39, dat we nog vaker zullen tegenkomen,
vertoont.
Het oor heeft een acanthusbladversiering. Een eenvoudig en toch alleraardigst
scheerbakje is gemerkt M: oL/B en L 21 ingegrift.
Een schelp, ook gemerkt M.O.L., waarschijnlijk voor dagelijksch keukengebruik,
is van inferieure kwaliteit. Vormt dus dit blauwe decor een bepaalde groep, niet
minder doet dit de beschildering en zgn. ‘bietenkleur’. Deze is zelfs vrij typisch voor
Mol en schijnt voortdurend te zijn gemaakt.
We treffen het althans in allerlei uitvoeringen van betere en mindere kwaliteit aan.
De collectie Houthakker bevat veel van dit bietkleurig uitgevoerde decor. Zoo zijn
daar een paar boterpotjes, vrij goed beschilderd, gemerkt M- o L; een bloempotje,
gemerkt 4, gedecoreerd met jagertje, een kannetje met twee figuurtjes met hond,
afwerking met boompjes; de beschildering is zeer goed. Voorts zijn er twee allerliefste
pijpensleetjes, een met bloem-decor, het ander met een landschapje versierd.
Zeer fraai zijn een groote kan met bijbehoorende kom, waarschijnlijk een
waschkommetje. De kan heeft een slanke, getourneerden voet, terwijl de buik
versierd is met een maskaron en een band met guirlanden en cannelures in
bietenkleur dezen naar boven afwerken! De sierlijke tuit met rocaille motief herinnert
aan de modellen, die La Fosse in zijn Recueil d'Ornements gaf.
Even fraai zijn de siervaasjes met stopjes, waarvan ook de gewerkte rand

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

18
in bietenkleur is uitgevoerd. Op het eene komt een portret in sepia voor, mogelijk
van dominee de Mol, want het vertoont een figuurtje met steek en langen wandelstok.
Het andere vertoont aan den eenen kant een polychrome beschildering met vogels,
waarschijnlijk een parelhoen; aan den anderen kant een klassiek kopje, terwijl dit
vaasje op een gemarmerd voetstukje rust.
Tot deze groep behooren ook die allerliefste kopjes, beschilderd met landschapjes,
in buitengewoon mooie uitvoering. Zij vertoonen een zeer merkwaardigen tint van
groen langs den rand, die aan het Sèvresgroen herinnert en gouden festoens. Dat
dit een heel bijzondere uitvoering is, getuigt het merk M.O.L., met zeer groot
lettertype. De buitenkant der kopjes is gegaufreerd en dit leidt ons weer tot andere
gegaufreerde voorwerpen, die mede tot deze groep behooren, zooals de groote
spoelkom, versierd met een bietenkleurig landschapje; een kerkhof met groote
grafurnen en gedenknaalden, hetgeen in dien tijd een geliefkoosd onderwerp was.
Een rijke, gouden rand werkt de kom naar boven toe af. Voorts is er een snuifdoosje,
versierd met een meisjesfiguurtje, leunend tegen een monumentje, dat aan den
oever van een watertje oprijst. In de verte is een dorp met torentje en molentje
zichtbaar.
Op het deksel een boerenhuis in medaillon, omrankt door in groen uitgevoerde
bladeren. Ook de voor- en achterzijde zijn in camaieu uitgevoerd.
Grappig zijn de kleine pommadedoosjes. Het eene versierd met guirlandes in
bietenkleur en groene twijgjes. Alleen ingekraste letters bewijzen de herkomst. Even
bevallig is het potje met guirlande, in rood met goud en het ‘roompotje’ of ‘steekje’
in een wonderlijke vermenging van camaieu, grijs en sanguine. Toch is het effect
niet bont, doch smelten de kleuren op harmonische wijze samen. Het draagt het
gebruikelijke merk.
Maar de allermooiste stukken in bietenkleur zijn toch stellig de borden, prachtig
van kwaliteit en uitvoering, beschilderd met voorstellingen uit dien tijd, een tafereel
bij een gedenknaald en een kermisscène. Mogelijk behoorden deze borden
oorspronkelijk tot een stel van twaalf, maar hun karakter duidt op een bestemming
van sierborden. Uit een geheel ander oogpunt is nog interessant het camaieu
theepotje met een onhollandsch motief beschilderd, sterk herinnerend aan Berlijnsch.
Het vermoeden lijkt niet ongewettigd, dat dit kannetje aan de fabriek te
Oud-Loosdrecht bijgemaakt is. Het is bekend, dat er betrekkelijk veel eenkleurig
porcelein aan de fabriek van dominee de Mol vervaardigd is. Niet alleen in blauw
en camaieu, maar ook in sanguine en groen werd er gewerkt. Van deze laatste
soort bezit de collectie Houthakker een paar kopjes, beschilderd met plantaardige
motiefjes, uitgevoerd in hardgroene bladkleur. In het roodbruin sanguine treffen we
twee gedekte botervlootjes aan, voorts een bel en een gracieus jachtfleschje. Vooral
de bel is zeer fraai beschilderd en de wuivende boompjes doen denken aan Wicart.
Op den achtergrond een ruïnetje en een paar
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spitse bergjes, het traditioneele Italiaansche landschap vertoonend. Het jachtfleschje
is iets donkerder van tint. De kleur nadert het sepia. De decoratie bestaat uit een
vriendelijk bouquetje van tulp en convolvulus, terwijl op den achterkant een simpel
roosje een fijne onpretentieuse versiering vormt.
Interessant is de groote bruine kan in sanguine, beschilderd met een groepje van
een visschersgezin in een eenvoudig landschapje geplaatst. Deze beschildering
verraadt een zeer geoefende hand en mogelijk verdient deze eveneens aan Wicart
te worden toegeschreven. Ook het deksel is met een landschapje gedecoreerd.
Voor we geheel van het monochrome Loosdrechter porcelein afscheid nemen,
dient nog een woord gezegd over den prachtigen, grooten haardpot, gemerkt M.o.L.
en L 48. Het is een verrukkelijk stuk, al is het heelemaal op Japansche motieven
geïnspireerd en versierd met een blauw Japansch sluitdecor van bloemmotieven.
Het blauw, dat even naar het grijs toeneigt is hier en daar wat doorgeloopen, wat
de pot niet minder fraai maakt. Ook deze pot is waarschijnlijk bijgemaakt bij een
andere Japansche pot. Zij zullen aan weerszijden van den haard moeten hebben
gestaan.
Evenals zoovele fabrieken in binnen- en buitenland heeft ook die te
Oud-Loosdrecht serviesgoed gedecoreerd met het zgn. korenbloempje van
Marie-Antoinette. In de collectie van den heer Houthakker bevindt zich een aardig
kinderserviesje, gemerkt met het bekende vormersmerk L. 48 - en met dit motiefje
versierd. Het is vrij ordinair goed, doch daarom zoo interessant, omdat er naast het
merk M.o.L., ook dat van Amstel op voorkomt en de vervaardiging ervan dus direct
thuisgebracht kan worden in de overgangsperiode tusschen 1782 en 1784.
Maar.... nam de vervaardiging van een-kleurig porcelein een belangrijke plaats
in, toch is die van het polychrome voor het aanzien van de fabriek van nog meer
beteekenis.
Van dit polychrome M.o.L. bezit de collectie Houthakker enkele zeer aanzienlijke
stukken.
Daar zijn dan om te beginnen de aardige terrine's, bestemd voor de kraamkamer,
gedecoreerd met vlindertjes, niet heel volmaakt uit technisch oogpunt, want de pâte
is sterk verkleurd en de beschildering wat hard, maar bekorend door een zekere
naïveteit. Want de los op den rand gestrooide insecten vormen geen gesloten
decoratief ontwerp, al zijn ze niet slecht geschilderd. Het is wellicht niet te veel
gewaagd om ook hier te zeggen, dat deze terrines waarschijnlijk getuigen van
proefnemingen met inheemsche kleisoorten, die wel een aardig, doch geen
uitstekend resultaat opleverden. Het merk op de terrine's bestaat uit M: O L in blauw
onder glazuur; L 9 is op het deksel ingegrift, dat voorts met M: O L in zwart gemerkt
is.
Een chocoladeketel, versierd met slakkenhuizen en insecten staat op hooger
plan. Een hard groene guirlande werkt het voorwerp naar boven af.
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De beschildering is zeer rijk, ofschoon de kleur ook weer wat hard is. Waarschijnlijk
is deze ketel dus van dezelfde hand als de beide vorig-genoemde terrines. Het
ingekraste merk is echter nauwelijks zichtbaar. De gegauffreerde, achtkantige
schalen, die mogelijk tot een fruitservies behoord hebben, zijn van buitengewoon
fraaie kwaliteit en rijk met een vogeldecor versierd. Het merk M.o.L. is op den rand
aangebracht, doch ook dat van Amstel komt er op voor.
Zeer voornaam zijn ook de groote schotels met roosdecor en opgelegden rand
in goud en relief. Het blauwgroen der bladeren vertoont een neiging tot weerschijn.
Ook de ajourvaasjes met vogeldecor, het ajourmandje, de groote fruitmand ovaal
en met bloemranken versierd en gemerkt M.o.L. zijn zeer fijn. De twee kleine vaasjes
met stop en bloemdecortjes zijn versierd met ramskoppen aan weerszijden.
Een groote terrine is versierd met vogels en strooibloemen, eveneens M.O.L. en
L. 48 gemerkt. Het is een zeer fraai dubbel gebogen stuk met Louis XV ooren en
behoort ongetwijfeld tot het beste, wat de fabriek heeft voortgebracht.
Waar herhaaldelijk het merk L. 48 voorkomt op stukken van zeer voorname allure,
blijkt het niet te veel geriskeerd, te veronderstellen, dat dit merk telkens op eerste
klas werk slaat. Ook op het melkkannetje met bloemdecor en lintfestoenen langs
den rand komt ditzelfde merk voor. Het is rijk met goud opgewerkt en heeft verder
een acanthusbladversiering. Een wat druk theekannetje verraadt weer Berlijnschen
invloed. De eikenranken met vergulde eikels, het knopje met eveneens een vergulden
eikel, de eigenaardige tuit, met opengesperden drakenmuil en geschubt
drakenlichaam, getuigen niet van dien fijnen, smaakvollen eenvoud, die over het
algemeen het Hollandsche porcelein, ook in de kostbare stukken kenmerkt. Hierop
komt het weinig algemeene merk L.M. 6 voor.
Alvorens geheel van het M.o.L. in de collectie Houthakker afscheid te nemen,
nog een woordje over het kopje met een hout nabootsenden rand, waarop zeer fijne
prentjes van Boucherfiguurtjes uitgespaard werden. Het is weer L. 48 gemerkt.
Wel een bewijs hoe groote beteekenis men aan de fabriek aan dit soort werk
toekende, dat ons, modernen, slechts matig bekoren kan. De vorm vertoont reeds
een neiging naar de strakkere lijn, waarvan eveneens de groote kop en schotel,
geheel onder Franschen invloed staande, zooals het model van den schotel met
den hoog opstaanden rand, getuigt. In bloemfestoenen, waarboven een krans is
aangebracht, prijkt de letter M. Het stuk is gemerkt M.O.L., in blauw onder glazuur
en ingekrabd M.o.L. en L. 68.
De fabriek te Oud-Loosdrecht heeft ook eenig onbeschilderd goed in den handel
gebracht. Hieronder treft men eenig zeer fraai ajourwerk aan met rand in relief. In
de collectie bevinden zich een fruitschaaltje en notenschaal-
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tje, die beiden door hun sympathieken eenvoud zeer aantrekkelijk zijn.
Van het Oud-Loosdrecht naar het Amstel-porcelein, il n'y a qu'un pas; want zooals
we reeds zagen, komt op enkele stukken zoowel het merk van de eene als van de
andere fabriek voor.
Na den dood van den Loosdrechtschen predikant-fabrikant ging de fabriek geheel
over in handen van de commissarissen, die haar naar Ouder-Amstel verplaatsten.
Uit het werk, dat aanvankelijk geheel aansluit bij het Loosdrechter porcelein, kan
men veilig besluiten, dat ook een groot aantal werklieden en kunstenaars overgingen.
De beschildering draagt in het begin hetzelfde karakter, al kan dit van het latere
Amstel niet gezegd worden. Maar de schilder, die de sierlijke, bonte vogels op het
Amstel schilderde, zooals op den grooten kastanjepot en het gracieuze kopje en
schoteltje te zien zijn, moet dezelfde geweest zijn, die de fraaie M.o.L. terrine
decoreerde en die wellicht een aanvang maakte op de wijze, zooals op den
chocoladeketel is aangegeven. Het hard groene decor aan den rand wijst er dan
ook op, dat hij tevens de schilder zou zijn van de kopjes uit deze collectie, die we
reeds vermeldden, ofschoon het ook niet uitgesloten is, dat dit decor door een
mindere godheid werd vervaardigd.
De collectie Houthakker bezit niet veel Amstelporcelein, daar de verzamelaar zijn
groote liefde aan het Oud-Loosdrecht geschonken heeft, dat, uit een kunsthistorisch
oogpunt, stellig interessanter is dan het Amstel. Eigenaardig is wel, dat het Amstel,
waarvan in de oude families hier te lande nog wel wat te vinden is, veel algemeener
bekend is dan de beide voorgangers. Zelfs in den antiekhandel noemt men veel
‘Amstel’, dat duidelijk met M.o.L. gesigneerd is.
De heer Houthakker bezit een viertal kommen, spoelkommen, overgebleven van
theeserviezen, die uit kunsthistorisch oogpunt al weer heel merkwaardig zijn. Een
b.v., versierd met een havengezicht (mogelijk een rede aan de Zuiderzee), met een
viertal scheepjes, is geteekend M.o.L. en Amstel. Hij moet dus uit de
overgangsperiode tusschen 1782 en 1784 stammen en is technisch zoowel als
artistiek van zeer voorname kwaliteit.
Het is mij echter niet bekend, dat deze haven- en riviergezichtjes ooit te Loosdrecht
vervaardigd zijn geworden - al wil ik natuurlijk de mogelijkheid niet heelemaal
uitsluiten. Ik geloof echter, dat deze scheepjes uitsluitend een Amsteldecor zijn. Ze
komen ook voor op de fraaie chocoladekan, die hierbij afgebeeld is en die een goed
beeld geeft van de bedrevenheid van den kunstenaar.
Het allervoornaamste stuk uit de geheele collectie is zonder twijfel de monumentale
kastanjepot, die niet onder behoeft te doen voor het aller-allerbeste van datgene,
wat zoowel hier te lande, als in het buitenland vervaardigd werd. Technisch is het
een volmaakt stuk, maar ook de beschildering is uitnemend en vertoont een groepje
vogels aan een watertje. Het
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rijke verguldsel van het decor werkt niet weinig tot het voorname geheel mede. Aan
weerszijden groote, vergulde, loshangende ringen, die als ooren dienstdoen.
Strooibloempjes verlevendigen het decor. Het deksel vertoont een monumentale
piroen. Binnenin is het reservoir voor warm water, dat dient om de kastanjes op
temperatuur te houden.
De andere twee kommen zijn ongetwijfeld uit een latere periode, een is versierd
met decalcomanie, evenals de overige stukken van het theeserviesje, waartoe zij
behoort en dat behalve de kom uit een theepotje, melkkan, suikerpotje op voet en
enkele kopjes bestaat. Het model van dit serviesje is geheel in directoirestijl met de
hoekige, ofschoon niet onsierlijke oortjes en zijn ontstaan kan veilig omstreeks het
begin van de nieuwe eeuw geplaatst worden. De beschildering bestaat uit
landschapjes. Dergelijke serviesjes zijn niet zeldzaam in ons land. Nog twee kopjes
en schoteltjes in bleu-royal met een netwerk in goud overtrokken, vragen onze
aandacht.
De tint is prachtig, niet heelemaal zoo diep als het Sèvres-blauw, maar zeer
voornaam en het bewijs, dat hier te lande zoo goed als elders men zich met de
puzzle bezig hield om de prachtige tint van Sèvres te copiëeren. De afbeelding toont
u de prachtige kwaliteit van het schilderwerk, al mist ge den gloed der kleuren.
En zoo geeft de collectie van den heer Houthakker een beeld van de productie
van de Hollandsche porceleinfabriek, die, ontstaan in Weesp, zich voortzette te
Loosdrecht om aan de boorden van den Amstel tot 1810 te blijven bestaan.
Ongetwijfeld was deze fabriek zuiverder Nederlandsch dan de concurrente, die te
Den Haag een kort, doch roemrijk bestaan leidde. De moeilijke tijden, de weinige
protectie van hen, die hiervoor aangewezen waren, leidden tenslotte tot den
ondergang der fabriek, maar hier moge gebleken zijn, dat temidden van de
porceleinrage der achttiende eeuw de Nederlandsche productie een waardige plaats
heeft ingenomen, die alleszins rechtvaardigt, dat in de porceleincollecties de
Hollandsche porceleinen een eervolle plaats innemen.
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Keizer Karel en de Muntpoort te Dordrecht
door P.L. Broeksmit
I
WANNEER we bij de beschouwing van de Muntpoort te Dordrecht den nadruk
allereerst wilden leggen op het kunsthistorische, de titel zou kunnen zijn: Van de
Italiaansche meren naar het Muntpoortje te Dordrecht, doch we brengen het
historische eerst naar voren, omdat daarvan o.m. door de opschriften, de poort zelve
spreekt.
In de fries staat met diep ingegrifte letters te lezen:
DIT-IS-DIE-MVINTE-DES-ROM-KEYSERS. IC

-GRAEFFELICKHEYTS- -HOLLANDT.
Hierbij te lezen als ‘ende’ en als ‘van’.
Vóór 1850 was het poortje nog bekroond door een rechthoekig schild met het
Keizerlijke wapen, overgaand in een tuitvormigen opzet, waarin de leeuw van
Holland, en gedekt door een driehoekig fronton. De bekroning droeg het opschrift:
MONETA DIVO CAROLO V CAES(are),

d.i. munt ten tijde dat de verheven Karel V keizer was.
Op de beide pilasters komt het jaartal 1555 voor. (Men zie de tweede afbeelding).
De keizer had zich voorgenomen, eenheid te brengen in het bestuur van zijn vele
grootere en kleinere gebieden en vooral voor het muntwezen was dit gewenscht bij
het verwarrend groot aantal muntstukken, dat in omloop was. Het pond van 40
grooten - f 2,02 - dat reeds spoedig ‘gulden’ genoemd zou worden, werd dan ook
in den zilveren Carolusgulden sedert 1542 standaardmunt bij uitnemendheid.
Dordrecht had in 1476 het recht van de munt, der stede eenmaal door Albrecht
van Beieren omstreeks 1367 geschonken, nader bevestigd mogen zien bij art. 28
van het Groot-Privilege van Maria van Bourgondië: ‘Ende sal die Munte van Hollandt,
na ouden heerkomen te Dordrecht gehouden worden’. En Karel V gaf meerdere
ordonnantiën, o.a. die van 1535 met betrekking tot de munt van ‘Holland en Zeeland’
te Dordrecht.
Matthys Balen, de stadshistorieschrijver - 1677 - voegt hieraan toe:
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‘De Munte van Holland.... hermaakt door Keyzer Karel (1555).’ Dit ziet op het inrichten
van de munt in de gebouwen, die hoewel in den loop der tijden treurig verminkt, tot
op heden nog staande zijn gebleven en waarin de Munt van Holland onafgebroken
heeft gewerkt van 1555 tot 1806. In 1828 deed de Regeering deze door ‘Domeinen’
verkoopen en sedert dien waren ze ten prooi aan het in de vorige eeuw hoogtij
vierende vandalisme. De cartouches in de boogtrommels der vensters en de
prachtige bekroning van de poort werden omstreeks 1850 weggehakt en een
cementlaag, aangebracht over den geheelen voorgevel, deed de rest.
Als een daad van piëteit mag intusschen genoemd worden het recht zetten en
het ontdoen van de poort van een alles bedekkende verflaag in 1897 op last van
het Bestuur der Muziekschool van Toonkunst ter plaatse.
Nog even willen we terugkomen tot het opschrift. Tusschen de beide regels rechts
op de fries zijn de bij deze restauratie weer zichtbaar geworden letters IC geplaatst.
Een aanhalingsteeken daarboven verwijst naar het woord ‘Keysers’. De zooeven
genoemde Matthys Balen heeft de I met het aanhalingsteeken daarboven blijkbaar
voor een gothische E aangezien en komt daardoor tot et cetera. Nog is gedacht
aan de initialen van den bouwmeester, doch de meester uit die dagen was niet
gewoon zijn werk te signeeren. En Jacob Colyns de Nole, die desondanks als
bouwmeester wel eens is genoemd, komt daarvoor niet in aanmerking, daar toch
om 1555 wel de vader, Colyn de Nole, de beeldhouwer van de prachtige schouw
in het Raadhuis te Kampen, een bekende figuur vooral te Utrecht reeds was, doch
zijn zoon Jacob, volgens Prof. Dr. R. Ligtenberg in Oud-Holland 1918, eerst later
genoemd zou worden.
Welke beteekenis die letters dan wel mogen hebben? Het aanhalingsteeken
verwijst, zooals gezegd, naar het woord ‘Keysers’, zoodat de gevolgtrekking voor
de hand ligt, dat met IC bedoeld is Imperatoris Caroli, d.i. van Keizer Karel, om te
kennen te geven, dat de hier bedoelde Roomsch Keizer Karel V en niemand anders
is.
In de zwikken van de poort zijn twee medaillons met een romeinschen vrouwenen imperatorkop aangebracht. Niet onmogelijk is het, dat de liefde tot het oude Rome
den beeldhouwer ertoe gebracht heeft, om den eersten Caesar en daarnaast een
Vesta in beeld te willen brengen.
Voor een Caesar-kop is dit te zeggen, dat de renaissance zich daarmede gaarne
bezig hield. Zoo vinden we in den gevel van het huis ‘In de Steenrotse’ te Middelburg
de medaillonportretten van Caesar en van Augustus.
In Griekenland was Hestia de godin van den huiselijken vrede. In elk huis werd
zij in het haardvuur vereerd. In de raadhuizen of prytaneien was een heiligdom te
harer eer met een haard, waarop altijd door een vuur werd onderhouden, terwijl zij
daarenboven in alle tempels werd aangebeden. De grootste vereering viel haar in
den Delphischen tempel ten deel. Te Rome
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stond Vesta eveneens in hoog aanzien als godin van den heiligen haard van staat,
die door de Vestaalsche maagden onder den Pontifex Maximus brandende werd
gehouden gedurende het geheele jaar. Zij toch was de godin van de natuurlijke en
zedelijke wereldorde.
Dat Keizer Karel te Dordrecht, niettegenstaande meerdere conflicten met de
stedelijke regeering, toch altijd de geliefde vorst zou blijven, en wel zoo, dat men
hem monumentaal zou huldigen, is zeer verklaarbaar.
De Bourgondiërs wisten reeds een eeuw te voren, dat de tijd voor een machtigen
adelstand voorbij was en de steden aan de beurt waren gekomen, om op te treden
als de steunpilaren en bovenal als de financiers van het vorstelijk gezag. Wederkeerig
verleende de landsheer bescherming aan de kooplieden, zoo mogelijk ook buiten
de grenzen van zijn gebied.
In het Zuiden was de adel langzamerhand reeds een hofadel geworden en de
steden waren daar machtiger dan ooit te voren door haar rijkdom en door de
belangrijke privilegiën, die zij van haar vorsten, en vooral van Maria van Bourgondië,
hadden weten te verkrijgen. Overmoedig werden ze vaak en zij spraken het in de
dagen van deze vorstin en later wel wat al te boud uit: Ons volk is heer, de heer
hier knecht. (Julius de Geyter).
Gent ondervond na den opstand in 1539, dat Keizer Karel toch nog de
oppermachtige was en deze stad werd, na schuldig verklaard te zijn aan
majesteitsschennis, op hoog bevel beroofd van al haar privilegiën.
Karel V begon in het Zuiden meer aandacht aan het platteland te schenken en
de macht der steden te besnoeien. Doch in het Noorden, in Holland, volgde hij nog
de taktiek van zijn voorgangers en begunstigde daar de steden en niet in 't minst
ondervond Dordrecht 's Keizers gunst.
Dordrecht was een voorname stad in Holland, hoewel niet de oudste, immers
Vlaardingen wint het van de Merwestad op dit punt en ook niet de belangrijkste,
want Amsterdam was haar in die dagen reeds boven 't hoofd gegroeid. Maar toch,
al tasten we in 't duister bij het waarom, Dordrecht was de ‘eerste stad’ in Holland.
Daar werden de graven ‘in hun blijde incomste’ gehuldigd. En Constantyn Huygens
laat haar dan ook zeggen:
‘In mijns gelijcken Schaer besit ick 't eerste woord; Al waer't mijn waerde niet, dat
geeft my mijn geboort, En 't planten van de Kroon op onser Voogden hoeden.’
‘In 't 1515 Jaar, opten 3 van Zomermaand,’ aldus Matthys Balen, ‘is Kaerle Prince
van Spaengnen, Eerst-Hertoge van Oostenrijk, Hertoge van Bourgoingnen, Ec.
heerlijk ingehaald zijnde, te Dordrecht, by den Ingezetenen dier Stede, en den
Ondersaten van den Bailliuschappe van Zuyd-Holland, tot haren Lands-Heere
Gehuld, en ontfangen.’
‘En opten 15. daar aan volgende, is hooggemelte Hoogheyd by de Staten van
Holland tot Grave Gehuld, en aangenomen, ten bywezen van zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

26
Moeye, Margriete van Oostenrijk, weduwe van Filibert, Hertog van Savoyen,
Land-Voogdesse (Regente), Heere van Beveren, Zee-Voogd (Admiraal) en vele
Hollandze Heeren.’
Na de onderdrukking van den Gentschen opstand ondernam de Keizer met zijn
zuster, de gouvernante Maria van Hongarije, een reis door zijn Nederlandsche
gewesten en zoo kwam, volgens Balen: ‘in 't Jaar 1540 opten 21 van Hoymaand
Keyzer Karel te Dordrecht, daar hij van den Gerechte, van den Ouden Rade, van
den Achten, en van beyde de Schutteryen heerlijk ontfangen, en ingehaald werde,
de Strate, van 't Grootehoofd af, over al met groente bestroyd, wierde geleyd, en
geherbergd in 't groote Huys Blyenburg, daar hy twee nachten zijn verblijf hadde
en rust hielde; de Huyzen, Groot en Kleyn Rosendaal, Leeuwensteyn, en 't Huys
Scharlaken, boven de wage, doorgeslagen: alwaar noch overgebleven zijn 's Keyzers
Wapenen en die van Spangien.’
In 1549 deed Philips een reis door zijn toekomstige landen, want het had een
Keizer, volgens W. van Gouthoeven in d'Oude Chronijcke ende Historien van Holland
(1636), ‘ghelieft ende goet gedocht, hem te laten hulden ende sweeren voor
toekomende Hertoge, Grave ende Heer door alle dese landen. Den 25 (September)
is hy te schepe te Dordrecht inghehaelt, alwaer met groote kosten door de
Regeerders dier Stede, opgericht waren veel Vertooningen, Schilderijen, Poorten
ende Triumphael-boghen.’
‘Des anderen daeghs hebbende in de groote Kercke Misse ghehoort, is hy den
26 September van de Heeren Staten van Hollandt, die tot dien eynde aldaer
ghekomen waren, voor een wettigh Grave van Hollant ghehult ende ontfangen in
de tegenwoordigheyt van de Koninginne van Hongarije sijn Moeye, Gouvernante
der Nederlanden.’
‘Daer werden goude ende zilvere Penningen te grabbelen geworpen. Dese
huldiginghe geschiede op de Tollebrugge, daer de oude wage stont, A(nno) 1594
afgebroken.’
Niet alleen de eervolle plaats, die Dordrecht aan het hoofd der Hollandsche steden
mocht innemen, maakte deze stad belangrijk. De gunstige ligging en de voorrechten,
haar hiermede in verband verleend, waren de voorname faktoren harer ontwikkeling.
Vooral het stapelrecht bracht Dordrecht tot welvaart. En het was Keizer Karel, die
in 1541 dit recht bevestigde, recht doende na het ‘different’, gerezen tusschen
‘Borgemeesters en Regeerders’ van vele naijverige steden in Holland, Zeeland en
Brabant ‘ter eener zijde’ en ‘Borgemeesters, Schepenen ende Regeerders onser
stede van Dordrecht, verweerders ter ander zijde.’
Dit stapelrecht was daarom zoo belangrijk, omdat alle kooplieden, uitheemsche
of wel onderzaten, komende met eenige van de met name genoemde
stapelgoederen, van boven naar beneden varende op de Merwede of op de
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Lek, waren gehouden te Dordrecht de koopmanschappen te verstapelen, te
verkoopen, te verbodemen en de rechten, daarop vallende te betalen.
Het is dan ook zeer verklaarbaar, dat Dordrecht tegenover den Keizer zijn groote
dankbaarheid heeft willen te kennen geven. Het Muntpoortje getuigt daarvan nog
tot op den huidigen dag, doch weidscher spreekt het kunstwerk van Jan Terwen in
diens koorbanken van de Groote Kerk te Dordrecht (1538-1541) van die eerbiedige
gezindheid.
Mogelijk dat 's Keizers verheerlijking op dat gestoelte als de wereldbeheerscher
en naast hem de Paus, als de hoogheilige, geestelijke gebieder, bijgedragen heeft,
om hem mild te stemmen, toen het ging om de bevestiging van het stapelrecht.
Weinige vorsten hier te lande waren zoo geliefd, als eenmaal Karel V was. Hij,
Nederlander van geboorte, sprak de taal van zijn land, leefde met zijn volk mede
en schonk zijn vertrouwen bijna uitsluitend aan Nederlanders, die tot zelfs in Spanje,
met de hoogste bedieningen werden bekleed.
Maar wat hier vooral indruk maakte, hij, de landsheer, was de beheerscher van
een wereldrijk. Italië was hem gedeeltelijk toegevallen en tot in het pas ontdekte
Amerika en tot in Tunis reikte zijn macht. En was hij niet de onvermoeide krijgsman,
die voor geen gevaren terugdeinsde? Tiziano heeft hem te paard afgebeeld (1548),
in het schitterende harnas, op het hoofd de gevederde helm, in de rechterhand de
gestrekte lans. ‘Het is,’ als Max Rooses zegt, ‘niet de zegepraler, terugkeerende
van het slagveld, maar de veldoverste erheen snellende en den waarborg der
overwinning in zijn doordringenden blik en zijn heldhaftige houding dragende.’ Karel
had Tiziano te Augsburg ontboden, om dit stuk, dat thans in het Prado te Madrid
berust, te schilderen ter herinnering aan de overwinning bij Mühlberg op de
Protestanten onder den keurvorst, Johan Frederik van Saksen (1547).
In zijn jeugd had Karel reeds gedroomd van een wereldheerschappij voor zich
zelf en daarnaast van een geestelijke oppermacht, welke zou uitgaan van den Paus.
Ten deele slechts is deze droom verwezenlijkt. Prof. H. Brugmans zegt hiervan:
‘Aan de overwinning van den Duitschen Keizer zou onafscheidelijk verbonden zijn
die van de Katholieke kerk, die hij lief had met geheel zijn hart, met geheel zijn ziel.
Keizer en Paus zouden in voortdurende wisselwerking met elkander, gescheiden,
maar toch te samen, de wereld regeeren. Dit ideaal is zijn levensdoel geworden.’
Als wapenspreuk voerde Karel het ‘Plus Oultre’ en dit was geen holle klank. Die
woorden zijn aangebracht in 's Keizers wapen op het lint, gespannen tusschen de
zuilen van Hercules. In deze ‘zuilen’, de gebergten aan weerszijden van de Straat
van Gibraltar, zag men in de oudheid de westelijke begrenzing der aarde. Maar
Karel kende geen antieke grenzen. Hij toch was de vorst, wiens macht zich uitstrekte
over wereldzeeën heen. In 1530 kroont Paus Clemens VII hem te Bologna tot
Roomsch Keizer en steeds ‘verder’
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breidt hij zijn gezag uit, zoodat met recht van hem gezegd is, dat de zon in zijn rijk
niet onderging.
Met hem wijzigde zich ook de titulatuur der vorsten. Voerden vóór hem keizers
en koningen den titel van heer, van zijn hoogheid of zijn genade, hij, Keizer Karel,
noemt zich bij het sluiten van den vrede van Cambrai in 1529 majesteit. Weldra
volgen hem daarin de Fransche koning, Frans I, en de Engelsche koning, Hendrik
VIII. Toch is Karel V niet de eerste majesteit geweest, immers de Normandische
koningen van Sicilië, 1030 tot 1189, zouden dien titel reeds gevoerd hebben. Het
begrip majesteit is dat van opperhoogheid, oudtijds slechts toekomende aan het
Opperwezen en aan Christus. In het Oude Testament is daarvan bij uitzondering
sprake, o.a. in Psalm 21:6, waar gezegd wordt, dat Jahwe den koning ‘majesteit’
en luister toebedeelt.
De Nederlandsche gewesten ondervonden ten volle den gunstigen invloed van
's Keizers wereldheerschappij. Handel en scheepvaart richtten zich op de nieuwe
gebieden en zoo kon Hooft zeggen, hoewel er reeds teekenen waren van een
naderend verval, gevolg van 's Keizers buitenlandsche politiek, dat toen Karel V
afstand had gedaan van de regeering, zijn opvolger, Philips II, Nederland trof ‘in 't
breedste van zijn bloeyen, bebouwt met meer dan twee hondert steeden, hondert
vijftigh oopene vlekken, zoo goedt als veele bemuurde steeden, zes duizent dorpen,
alles vol van inwoonders, rijkdom, neeringhe, welvaart en weelde, tot dartelheit toe.
De Landzaten als doorverwt van langher handt in den eedt des huis van Borgonje,
en 't hart vol hebbende van de majesteit der zaaken door Kaizar Karel loflyk gevoert,
waren geneeghen tot d'uiterste proeve van trouw en schuldige onderdaanigheit,
blykende by vier hondert tonnen schats opgebraght in neeghen jaaren.’
Latere, zoowel protestantsche als katholieke schrijvers zijn vol lof over den Keizer
en Joachim Oudaan, de Rijnsburger collegiant - midden 17de eeuw - schreef:
‘Wie dart het aangezicht des Grooten Karels nad'ren,
Die 't aanzien overtreft van zyn beroemde vad'ren,
Met wysheid, dapperheid, vlyt, arbeid en geluk.’

Karel V bleef hier steeds de geliefde vorst, ondanks het feit, dat hij zich met zooveel
strengheid tegenover de opkomende Reformatie had gekeerd, dat ‘aan 't handhaaven
der plakkaaten die men zeidde, dat meer met bloedt dan met inkt geschreeven,
maghtighe meenigte van menschen, wel tot vijftigh duizent toe, 't leeven gekost
hadden.’ (Hooft).
Zeker heeft tot den eerbied, dien men den Keizer ook later toedroeg, bijgedragen,
behalve de tegenstelling van zijn persoon met dien van Philips II, de uitnemende
wijze, waarop zijn zuster, de meer humanistisch denkende
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landvoogdes, Maria van Hongarije, de regeering voor hem over deze gewesten
heeft gevoerd.
De koorbanken in Dordrecht's Groote Kerk verzin'lijken op illustre wijze het groote
ideaal van Keizer Karel. Eigenaardig is het, dat daarop, althans voor zoover mij
bekend, nimmer de aandacht is gevestigd in beschrijvingen van dit meesterwerk.
Op de rugpaneelen der banken aan de Noordzijde is weergegeven, behalve de
geschiedenis van Mucius Scaevola en van een Romeinschen zegetocht, de
triomftocht van den Keizer. Voorop klaroenblazers, krijgslieden en edelen te paard
met de teekenen van de keizerlijke waardigheid en met de beide zuilen van Hercules.
Dan volgt op zijn zegewagen Karel met scepter en vredespalm in de hand, omgeven
door geniën, die lauwerkransen dragen en deze hem toewerpen, terwijl een Victoria
hem met zulk een krans kroont. Daar boven zijn de woorden gesteld:
‘Quod in Celis Sol, Hoc in terra Caesar est,’
d.i. wat de zon is aan den hemel, is de keizer op aarde. Karel is hier dus reeds als
de wereldbeheerscher voorgesteld.
Zooals we reeds zeiden, Karel V heeft zijn leven lang een wereldheerschappij
voor zich gedacht. Doch ook zijn grootvader, Maximiliaan, en diens voorgangers
hadden daarvan gedroomd. Albrecht Dürer, die den triomftocht van Maximiliaan
ontwierp, heeft hem daarbij op een zegewagen afgebeeld. Het paneel van Terwen's
Koorbanken is een getrouwe copie, ook in de opschriften.
Nog moeten we erop wijzen, dat het zooeven aangehaalde opschrift teruggebracht
kan worden tot Dante. Immers de groote wegbereider der renaissance schreef in
zijn latere levensjaren een politieke verhandeling ‘De Monarchia’, waarin hij, de
Ghibellijn, een romeinsch keizerrijk, dat de gansche wereld zou omvatten, schildert.
Daarbij is het keizerlijk gezag niet meer afhankelijk van den paus, doch alleen van
God, evenals het pausschap van God afhankelijk is. Aan den paus is de Romeinsche
keizer slechts den eerbied verschuldigd, dien een oudste zoon heeft te bewijzen
aan zijn vader. En keizer en paus zullen dan ‘naast elkaar schitteren als twee
zonnen.’
De opschriften, die nogal gehavend op het koorgestoelte voorkomen, zijn voor
zooveel hierna vermeld, overgenomen uit J.L. van Dalen's Groote Kerk te Dordrecht.
Op de paneelen der banken aan de zuidzijde zien we de zegepralende Kerk van
Rome met Christus als triomfater. Voorop bazuinende engelen, gevolgd door de
groote figuren uit het Oude Testament en de twaalf apostelen met palmtakken in
de hand. Op een zegewagen, getrokken door de symbolieke figuren der Evangelisten
en wel van Mattheus als engel, Marcus als leeuw, Lucas als os en Johannes als
adelaar, staat Christus met de kruisbanier, terwijl Maria met kroon en scepter en
kruisstandaard voor Hem zit. Achterop is een zetel, waarboven de pauw, zinnebeeld
van opstanding en onsterfelijkheid.
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Dan volgen de geketende zonde, heiligen, geestelijken, het heilig sacrament, geloof,
hoop en liefde en ten slotte de paus met gevolg.
Het geloof staat op een steen met het opschrift: ‘Super hanc petra(m) edificabo
ecclesia(m) meam.’
Deze woorden van Mattheus XVI:18, uitgebreid met die van den beginregel van
het 19de vers, komen voor op de fries, waarboven zich de hooge koepel van den
Sint Pieter te Rome welft, in twee meter hooge letters, blauw op gouden grond:
‘Tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam et tibi dabo claves
regni caelorum’, d.i. Gij zijt Petrus en op deze rots (Petrus) zal ik mijn kerk bouwen
en ik zal u geven de sleutels van het Koninkrijk der hemelen.
Het opschrift op het koorgestoelte te Dordrecht is meer dan een halve eeuw ouder
dan dat van den Sint Pieter, doch het ademt reeds den geest van het
opperhoogheidsbegrip van de Katholieke Kerk.
Boven de pauselijke figuur lezen we: ‘Quodcunque ligaveris super terram erit
ligatum in coelis et quodcunque’, d.i. Al wat gij op aarde zult binden, zal in den hemel
gebonden zijn. Het zijn de woorden, die Christus gesproken heeft tot Petrus. (Matth.
XVI:19). Als opvolger van Petrus en als stedehouder van Christus wordt hier de
paus als de geestelijk oppermachtige, als de onfeilbare gedacht.
In geen enkel kunstwerk elders, ook niet in de prachtige schouw van het Vrije te
Brugge, dat meer een genealogisch stuk is, is op zoo treffende wijze 's Keizers
ideaal neergelegd, eenerzijds de keizer als de wereldbeheerscher en naast hem
de paus als de oppermachtige en onfeilbare geestelijke gebieder.
We hebben ons deze nevenbeschouwingen veroorloofd, om daarmede naar voren
te brengen, welk een eerbied en verknochtheid men te Dordrecht koesterde en aan
den dag heeft gelegd tegenover den persoon des Keizers.
Het komt mij voor, dat ook de Muntpoort hiervan heeft willen getuigen, zooals dit
reeds hiervoor is naar voren gebracht, niet alleen door het opschrift doch ook door
de letters IC in de beteekenis van Imperator Carolus, van den Roomsch keizer, die
het recht van de munt voor Dordrecht heeft bevestigd, terwijl de mogelijkheid niet
uitgesloten is, dat het imperatorportret in herinnering wil brengen den eersten Caesar,
als 's Keizers oudsten en meest eminenten voorganger en het vrouwenportret dat
van Vesta, godin van een volstrekte wereldorde.
(Slot volgt)
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De vuurproef
door R. Blijstra
I.
‘ER zijn drie redenen, waarom ik mij liever nooit buitenshuis laat scheren,’ zei
Frederik, ‘ten eerste wegens dat welbekende verhaal, waarin een kapper krankzinnig
wordt en zijn patiënt de keel afsnijdt, ten tweede wegens het zachte geaai over mijn
gezicht van die te veel gewasschen handen en ten derde omdat het me te lang
duurt en ik in dien tusschentijd dus niets doen kan. Dat is geen overdreven ijver,
maar het maakt me nerveus als gedachteloos slachtoffer op een scheerstoel te
moeten zitten en genoodzaakt te zijn me te concentreeren op de zeepvlokken, die
ze altijd te hoog op je gezicht stapelen, zoodat je scheel gaat kijken en de tranen
in je oogen komen. Bovendien hebben sommigen de gewoonte je neus dicht te
knijpen. En nu denken jullie misschien, dat ik afdwaal, maar om dezelfde redenen
houd ik niet van den oorlog. Je bent steeds aan het noodlot overgeleverd, je komt
te veel en te intiem met andere mannen in aanraking en je moet altijd wachten. Als
de kapper me een keer geschoren heeft en zich behaaglijk klaarmaakt om me nog
eens in te zeepen en extra goed te behandelen, dan heb ik altijd neiging weg te
loopen en ze hebben me verteld, dat je ook in de loopgraven aanvechting krijgt om
op te springen en naar voren of naar achteren te rennen om in Godsnaam maar
iets te doen. In het eerste geval noemt men je moedig en in het tweede geval laf.
Denk eens aan, allen op dezelfde latrine, je uitkleeden bij menschen waar je au
fond niets mee te maken hebt en waar je toch een zekeren kameraadschappelijken
toon tegen moet aanslaan. Ik heb gelezen, dat je daaraan went, nu misschien zijn
allen, die er aan wennen overgebleven en zijn zij, die niet konden wennen
gesneuveld, bewust of onbewust, met opzet of eenvoudig omdat ze niet die dierlijke
intuïtie tot zelfbehoud hadden; wat doet het er toe. Het zijn zeker niet de slechtste
geweest. Een epidemie haalt de zwaksten er uit, maar een oorlog de cultuurdragers,
ook zwak, goed, maar toch de cultuurdragers, weet je, die allen zwak staan in dit
luguber spel, waarin de domme kracht, of het dierlijk instinct overwint.
‘Het eigenaardige is, dat als ik me goed bedenk, ik niettegenstaande mijn mooie
redeneering er toch nog wel zin in zou hebben, als het niet zoo gevaarlijk was.
Wellicht heb ik dit betoog tegen jullie gehouden om te toonen, dat ik even goed als
jullie de bezwaren ken. Ik geef toe, dat ik eigenlijk nieuwsgierig ben: als ik in een
gegarandeerd bomvrije tank rond mocht rijden om het vuurwerk van de kanonnen
en machinegeweren gade te slaan en te zien hoe zoo'n heele troep soldaten, die
eerst een aaneengesloten zich
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langzaam bewegend blok vormde, plotseling oplost of hoe ze als afzonderlijke
figuurtjes beschouwd als kegels omvallen, dan zou ik lust hebben te gaan kijken.
Jullie kennen toch die ouderwetsche prentjes, waarop vendels piekendragers staan
afgebeeld, waarbij de wapenen evenwijdig blijven, als ze in rust rechtstandig
gedragen worden? Dat ziet er zoo compact uit en ik sloeg als jongen altijd de plaatjes
over waarbij zoo'n afdeeling aan den strijd deelnam, daar de orde dan verstoord
was en de pieken niet meer evenwijdig waren. Zooiets maar dan op een andere
wijze hoop ik ook in een modernen oorlog te zien. Het dynamische element, noem
ik het bij mezelf, maar dat is misschien wel niet juist. Ik bedoel niet de charme van
de machine, begrijp me goed, dat laden en afschieten van een kanon kennen we
nu al van de film, ofschoon een oud veteraan daar misschien om zou lachen, of wie
weet, hij ziet het wellicht misschien mooier op de film, dan hij het ooit in werkelijkheid
gezien heeft. Het klinkt alles een beetje onmenschelijk, wat ik hier zeg, ik heb echter
van een Duitsch scherpschutter gehoord, dat hij tijdens den oorlog met wellust een
nieuw streepje in zijn zakboekje zette, wanneer hij er weer een geraakt had en
vooral, wanneer hij er vier had en met het vijfde streepje een ‘turfje’ kon maken,
bijna tot God bad om hem alsjeblieft een Franschman te zenden, omdat hij, wie
weet, in staat geweest zou zijn een landgenoot neer te schieten, als die zich in zijn
gezichtsveld vertoond had. Je hebt er geen idee meer, dat het menschen zijn. Maar
ik geloof, dat jullie zelfs niet in een bomvrije tank een bezoek aan het slagveld
zouden brengen, is het wel? Ten slotte geloof ik nog, dat ik meegesleept zou worden
door het enthousiasme der duizenden en zelf zou gaan gelooven aan den oorlog
en me gaan verbeelden, dat de anderen meegesleept werden en dat ik naar den
geest althans een der leidende figuren van het leger zou zijn die door zijn, laten we
zeggen fluidum, alle overigen meetrok. En waarom zou men in een anderen toestand
niet heelemaal veranderen? Het zou kunnen, dat ik een held werd; niet zoo'n held,
die zich aanmeldt voor een gevaarlijke opdracht omdat zijn meisje hem afschreef
of zijn vrouw hem ontrouw is geworden, maar een die weet welke gevaren hem
boven het hoofd hangen en het juist daarom doet, of liever voor de helft daarom en
voor de andere helft omdat hij er ten slotte eenig nut in ziet. Een nut, dat jullie niet
willen zien, maar dat er wel degelijk kan zijn, als je er nu eenmaal inzit en de
omstandigheden zich dus gewijzigd hebben.’
De drie vrienden, Armand, Frederik en Maurits zaten op een zomeravond te praten
in een kleine, lage kamer, met de geluiden van de groote stad weliswaar om hen
heen, maar ver genoeg om hun gesprek niet te storen. In het avondblad stond het
bericht, dat er een geheim document ontdekt was, en iedereen was voorbereid op
den oorlog, die komen zou. Evenals alle anderen beschouwden ze den stand van
zaken met ernstige gezichten, maar inwendig met een zekere luchthartigheid, daar
ze er van
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overtuigd waren, dat het wel los zou loopen. En een oogenblik daarna bedachten
ze dan, dat het inderdaad mogelijk kon zijn, dat ze binnen een paar dagen
opgeroepen zouden worden en dan verzetten ze zich tegen die gedachte, omdat
die te onaangenaam was. Er kwam dus geen oorlog, nietwaar, maar daarom kon
men er toch wel over praten? En bovendien het leven was immers moeilijk? Zij
hadden zich alle drie wel eens met de gedachte aan zelfmoord bezig gehouden en
als men bedenkt, dat in 9000 jaar de zon een graad of een minuut of een seconde
kleiner wordt en de meest geniale gedachten ten slotte verouderen en het begrip
schoonheid en zelfs waarheid met de jaren wisselt, en het bovendien zeer moeilijk
is aan een vrouw te komen die overeenkomt met je idealen, dan zou wellicht een
nieuwe sensatie een nieuw licht brengen. Op deze uitlatingen van Frederik
antwoordde Armand, dat dergelijke grove sensaties nooit een nieuw licht brachten,
evenmin als een politieke omwenteling of een aardbeving of elk ander ding, waarbij
het woord ‘massa’ te pas kwam. Tijdens de Fransche revolutie of den Wereldoorlog
was er geen verstandig woord gezegd. Dat kwam hoogstens daarna en dan nog
niet eens in direct verband er mede. Armand's repliek had eenigszins hatelijk
geklonken, vond Frederik, alsof hij hem iets verweet.
Indien Frederik voor zichzelf een karakteristiek van zijn verhouding met Armand
had moeten geven, zou hij zich den avond herinnerd hebben, dat zij met hun drieën
en Armand's vrouw, Melusa, in een café hadden gezeten. Frederik was zeer
uitgelaten en nerveus geweest. Het is mogelijk, dat hij zich voorgenomen had in
een romantische stemming te komen en dat hem dit te goed gelukt was. Hij had op
een gegeven moment een bankbiljet van tien gulden uit zijn portefeuille gehaald
naar aanleiding van een gesprek, dat ze hadden over een rijk bankier, die zijn gasten
een goedgeslaagd feest had aangeboden, dat slechts weinig geld gekost had. De
gasten hadden hier later een aanmerking op gemaakt en daarop had de bankier
hen nog eens uitgenoodigd en voor hun oogen een bundel bankbiljetten verbrand,
waarna het feest geëindigd was. Melusa had de opmerking gemaakt, dat hij dat
geld beter had kunnen besteden. Frederik had het bankbiljet uitgespreid en gezegd,
dat zij het niet moest wagen te betwijfelen, dat hij terwille van haar dat stukje papier
zou durven verbranden. Melusa was hevig geschrokken en had hem bezworen, dat
zij geen oogenblik veronderstelde, dat hij het niet zou doen. Maar ze zou het ook
hier jammer vinden van het geld. Hierop had Frederik bijna hatelijk gezegd, dat hij
niet geloofde, dat Melusa ooit een ‘fatale vrouw’ voor hem zou kunnen zijn. Deze
uitlating had echter niet het gewenschte succes, want Melusa bleef volhouden, dat
ze niets voor dergelijke grapjes voelde. Misschien voelde Frederik zich wel verlicht,
want hij stak het biljet met een voldaan gezicht in zijn zak. Hierop had Armand met
een effen stem gezegd, dat een voorwerp niet zoo positief was of er althans niet
zoo positief uitzag, een vulpenhouder b.v. zou ook kunnen
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branden. Frederik was er bij zichzelf van overtuigd, dat zijn vulpenhouder dat niet
deed en daar hij bovendien zich niet wilde laten overbluffen haalde hij zijn
vulpenhouder uit zijn zak en stelde Melusa voor er een lucifer onder te houden. Tot
zijn groote spijt vatte het instrument vlam en Maurits alleen had de tegenwoordigheid
van geest de situatie gedeeltelijk te redden door het snel in een glas bier te doopen,
dat vóór hem op het tafeltje stond. Met het verminkte voorwerp in zijn zak was
Frederik in een neerslachtige stemming naar huis gewandeld, terwijl de anderen
een gepast stilzwijgen bewaarden. Frederik had het gevoel, daar hij immers met de
pen zijn brood verdiende, dat hij zich nooit meer veilig zou gevoelen. Hij had zelfs
wel eens aan Armand bekend, dat hij op dat punt nooit geheel zeker stond, dat hij
eenige malen ontslagen was en nu wel is waar een goede betrekking had, maar
zich niet zou verwonderen, als hij op den een of anderen dag weer op straat gezet
zou worden. ‘En daarom neem ik nu zoo'n zakenmanshouding aan,’ zoo eindigde
hij als verontschuldiging op de zijdelingsche beschuldiging van zijn vriend, dat hij
eigenlijk een zakenman was en geen bohême. Hij wilde weliswaar geen bohême
zijn, maar stelde het op prijs wanneer anderen van meening waren, dat hij een
bohême zou kunnen zijn, indien hij dit wilde. Zoo had hij andere kennissen, waarbij
hij er een eer in stelde voor een man door te gaan, die ook een goed zakenman
zou kunnen zijn, indien hij daar zin in zou hebben. Hij was er echter niet zeker van
of hij bij beide categorieën wel het gewenschte succes had en noemde zichzelf dan
een mislukkeling. Bij zijn betoog tegen Armand was hij door het verhaal van zijn
onmaatschappelijkheid en ongeschiktheid op het punt van geldverdienen zoo
geschrokken, dat hij zich eenige dagen lang ernstig afvroeg, of hij de feiten niet juist
verteld had, zooals ze in werkelijkheid waren, terwijl hij had willen overdrijven. Voor
zichzelf had hij ze natuurlijk onbewust zooveel mogelijk in zijn voordeel veranderd
en nu hij ze weer in zijn nadeel veranderde had hij ze dus tot de ware proporties
gebracht. Gelukkig wist hij zich een gebeurtenis te herinneren, die hij werkelijk ietwat
te onvoordeelig voor hem had voorgesteld of althans op een te tragischen toon had
verteld en dit stelde hem weer gerust.
Hoewel hij het verbranden van den vulpenhouder achteraf als een ‘offer’ aan zijn
verliefdheid voor Melusa beschouwd had, belde Frederik den volgenden dag de
firma op waar hij tegen brand verzekerd was en kreeg meer vergoed dan de
reparatiekosten van den vulpenhouder bedroegen, voorgevende dat hij hem per
ongeluk te dicht bij een brandende sigaret had gelegd. Over deze transactie was
hij aanvankelijk zeer beschaamd, maar vond ten slotte dat zij een bewijs gaf van
zijn kunde als zakenman en sprak er met trots over tegen Melusa en Armand. Het
viel hem tegen, dat Melusa niet verontwaardigd was, te meer, daar hij haar dien
avond toegefluisterd had, dat hij een offer aan haar had gebracht. Armand vertelde
hem, dat hij wel van te
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voren had geweten, dat de vulpenhouder vlam zou vatten en Frederik was op het
punt geweest kwaad te worden, maar hield rekening met Melusa, die volgens haar
zeggen meer van Armand hield dan van hem, ofschoon Frederik steeds geweigerd
had dit te gelooven. Twist met Armand beteekende dus een scheiding van Melusa.
Armand had zijn houding glimlachend en met een bleek gezicht verklaard: ‘Ik houd
van het demonische,’ had hij gezegd. ‘Ik heb met opzet dien vulpenhouder er bij
gehaald omdat het er onschuldiger uitzag. Dat zei ik trouwens eerlijk.’ Hoewel
Frederik alle mogelijke moeite deed het te doen voorkomen, alsof hij uit eigen
beweging gehandeld had gelukte het hem niet een bevredigende overwinning te
behalen. Hij voelde zich beetgenomen. ‘Als het demonische uit dergelijke
Jodentrucjes bestaat,’ dit was zijn laatste troef, ‘dan doe ik er liever niet aan mee.’
Hij was er trouwens niet geheel zeker van of Armand niet bescheiden wraak had
willen nemen over zijn uitlating, dat hij Melusa niet als een fatale vrouw beschouwde,
waardoor hij zich (tenslotte had hij toch deze vrouw en geen andere de eer waardig
gekeurd om met hem te trouwen) beleedigd had gevoeld.
Eens waren Armand en Frederik op een bal in een twistgesprek geraakt met een
man, die als boef was verkleed en wiens vermomming ook zonder kunstmiddelen
uitstekend geslaagd was geweest. Zij hadden als overmoedige kwajongens den
ander tot het uiterste gebracht en Armand was geëindigd met te zeggen, dat hij zich
boord en das moest aanschaffen. Om zijn vriend in moed te overtroeven had Frederik
toen gezegd, dat de man zijn gezicht moest laten nakijken en bij die woorden met
een onverschillig gezicht een sigaret opgestoken. Het slachtoffer, dat een conflict
tot het laatst toe had uitgesteld, omdat hij zich aangaande de kracht van zijn
tegenstanders niet zeker gevoelde, en liever een beleediging slikte dan een pak
slaag opliep, had zich er toe bepaald Frederik's sigaret met een knip van zijn vingers
te verwijderen. Aangezien Frederik in het bijzijn van Armand deze uitdagende geste
niet mocht verdragen en daar zijn vriend hem bovendien vol verwachting aankeek,
gaf hij den ander een klap op zijn wang met de gedachte, dat er veel menschen in
de zaal waren en dat ze weldra gescheiden zouden worden. Armand kreeg per
ongeluk de eerste slagen, waarvoor de man hem later zijn excuses aanbood. Nadat
het schijngevecht verhinderd was had de beleedigde Frederik doen weten, dat hij
het ten zeerste op prijs zou stellen met hem op een eenzaam plekje de zaak uit te
vechten, hiertoe gedreven door een aantal belangstellende vrienden, die
veronderstelden dat Frederik sterker was en dus op de uitdaging in zou gaan.
Frederik had met een minachtend glimlachje geweigerd; de ander had nu uit zijn
wijze van vechten kunnen constateeren, dat hij niet erg sterk was en de beleedigde
had met luider stem verkondigd, dat hij Frederik als een lafaard beschouwde. Frederik
had het gevoel, dat Armand hem tot de daad had aangespoord, die eindigde
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met zulk een smadelijke nederlaag. Armand zelf had zich na de verontschuldigingen
van Frederik's tegenstander aangenomen te hebben, met dezen verzoend. Melusa
had het tooneel op een afstand gadegeslagen. Nadat de zaal weer rustig geworden
was en niemand meer op hem lette (Frederik constateerde dat zijn vijand even de
zaal verlaten had; hij vond zichzelf zeer achterdochtig maar kon niet nalaten het op
te merken) kwam Armand op hem toe en maakte de opmerking, dat hij een
vuistgevecht zeer ordinair vond. ‘Ik zou bovendien niet durven, ik ben geen held en
probeer altijd conflicten als deze te vermijden,’ zei hij. Waarop Frederik antwoordde:
‘Ik vind het niet zoo vernederend in een duel door een kogel te vallen dan in een
worsteling het onderspit te moeten delven en misschien eenige dagen met een
blauw oog als teeken van vernedering rond te moeten loopen. Ik geloof zelfs, dat
als ik te kiezen had, ik het verlies van een vinger of een schot in mijn arm zou
prefereeren boven de herinnering aan het feit, dat ik eens op mijn rug liggend een
aantal slagen van een physiek sterkere in ontvangst had te nemen.’ Frederik had
het gevoel, dat hij te veel gezegd had en Armand verwijderde zich onopvallend toen
Frederik's tegenstander weer terugkwam (het was echter ook mogelijk, dat hij reeds
eenigen tijd geleden teruggekomen was; Frederik wist het niet met zekerheid te
zeggen). Melusa was den geheelen avond buitengewoon vriendelijk tegen hem
geweest, maar dit had hem niet kunnen troosten.

II.
‘Er zijn twee categorieën van menschen, die scherp tegenover elkaar staan,’ zei
Maurits, ‘de eene soort is overtuigd van den zin van het leven, wegens het
hiernamaals of omdat ze aan een zekere evolutie gelooven, de schraalste en
bedrieglijkste troost die sedert eeuwen is uitgevonden. Het Boeddhisme en het
Christendom hadden althans eenige distintie, maar het beroemde historisch
materialisme is zoo plomp, dat alleen de door de eeuwen heen afgestompte lagere
klassen daarin een bedriegelijk lichtpunt kunnen ontdekken. De andere categorie,
waarover ik spreek, is zich diep bewust van het feit, dat het leven geen zin heeft of
althans niet in den vorm en onder de omstandigheden waarmee wij te maken hebben.
De band, die ons samen houdt, is gebaseerd op onze zienswijze, dat het niet goed
is, zooals het is. Frederik tracht met beide partijen goede vrienden te blijven door
onder het mom van zucht naar sensatie aan de bestaande orde der dingen te
gehoorzamen. Ik ben misschien meer revolutionnair, niet daadwerkelijk en uit
principe, maar wel wanneer men iets van mij eischt, dat volgens mij eenvoudig niet
opeischbaar is, n.l. mijn leven, dat ik zou moeten geven voor mijn vaderland. Dan
kan ik niet anders doen dan mij verzetten. Tot nu toe stoort de wanverhouding der
dingen mij nog niet persoonlijk, maar zoodra
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daaruit een voor mij persoonlijk onaangenamen toestand voortvloeit, weet ik wat ik
te doen heb. Ik ben echter te zeer van het nuttelooze van politieke acties doordrongen
om een politiek agitator te willen zijn. “Der kluge Mann baut vor” zegt men wel eens,
maar dergelijke voorzichtige manipulaties stuiten mij tegen de borst. Ik zou bovendien
geen rustig leven meer hebben.’
‘Ik sta in de praktijk dichter bij Frederik,’ zei Armand. ‘Als er werkelijk oorlog komt,
weet ik, dat ik erg nerveus zal zijn en 's nachts niet zal kunnen slapen. Maar de
geheime charmes van den oorlog kunnen me niets schelen. Ik vind zooiets eenvoudig
grenzenloos bête. Het interesseert me eenvoudig niet.’ Frederik vond, dat zijn vriend
deze woorden uitsprak, alsof zijn standpunt geheel nieuw was en mijlen ver verheven
boven het zijne. Het was misschien de toon, die dezen indruk te weeg bracht. Armand
sprak bijna verveeld met een zekere onverschilligheid, die Frederik tevergeefs
getracht had wel eens na te bootsen. Het was een aristocratische onverschilligheid,
die de fouten van den spreker bijna tot deugden omtooverde, wanneer hij ze
schaamteloos bekende. Het geleek zelfs bijna op een zekere coquetterie, vond
Frederik. Geen superioriteit van geest maar van ras.
‘Daarbij komt nog,’ vervolgde Armand, steeds op denzelfden toon, ‘dat ik geen
held ben en er ook geen aspiratie toe heb. Als ik opgeroepen word, zal ik komen
met knikkende knieën en een bleek gezicht, ik zal meegaan en het koude zweet zal
me aan alle kanten uitbreken, ik zal bij elk geluid opschrikken als een vervolgd dier,
ik zal me voelen alsof ik op een vulkaan wandel, ik zal probeeren me zoo weinig
mogelijk in gevaar te begeven. Ik zal schieten met mijn oogen dicht, mijn handen
zullen klam zijn.’
‘Het gevolg daarvan is, dat je natuurlijk het eerst van allen sneuvelt,’ zei Frederik.
‘En je zal nog wel officier moeten worden.’
‘Ik zal niet durven weigeren,’ vervolgde Armand zonder op de laatste woorden te
letten, ‘en daarom hoop ik vurig, dat er geen oorlog komt.’
‘Ook jij loopt dus over naar den vijand,’ constateerde Maurits. ‘Al is het dan ook
noodgedwongen.’
‘Ik ben het toch niet met je voorstelling van de feiten eens,’ antwoordde Frederik.
‘Ik wil niet beweren, dat ik een held ben. Maar in het land der blinden is eenoog
koning. Armand geeft toe, dat hij bang is en Maurits is volgens zijn zeggen alleen
tot passief verzet in staat. Waar zou dat dan uit bestaan? En ten slotte is de oorlog
het onbekende. Als iemand je nu eens zei: Beste jongen, je hebt een sympathiek
gezicht, ik zal de kosten dragen, jij gaat b.v. naar Rio de Janeiro, waar zulke mooie
vrouwen zijn. Enfin, laten we die laatste er eerst even af laten, dat compliceert de
zaak. Rio de Janeiro ken ik niet. Ik wil er even graag naar toe als naar Tokio of naar
Kaapstad. Nu doet zich het onaangename geval voor, dat er in den Oceaan een
oorlogsschip huist, dat alle booten in den grond boort, die het tegenkomt. Van elke
tien booten ontsnappen er negen. Daardoor laat ik mij niet weer-
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houden: ik ga liever naar Rio de Janeiro met de kans te verdrinken, dan dat ik thuis
blijf. Maar nu zijn het er plotseling maar vijf van de tien, die ontsnappen. Als je nu
eens bedenkt, dat er in Rio de Janeiro een vrouw op je wacht, die je het paradijs
op aarde zal geven? Dan zeg je waarschijnlijk: ik waag het. Intusschen ontsnappen
nu nog maar twee van de tien. Maar nu heb je per ongeluk ook een moord op je
geweten. Dan waag je het weer, liever dan de kans te loopen in de gevangenis te
komen. In den oorlog moet je je voorstellen dat je naar Rio de Janeiro gaat met een
moord op je geweten en de kans dat je aan het oorlogsschip ontsnapt.’
‘Dergelijke vergelijkingen vertroebelen de situatie, het eenige wat je er mee bereikt,
is dat je daarna alleen nog maar een paar algemeenheden kunt zeggen. In den
oorlog vind je overigens niet zoo'n snelle beslissing en heb je ook niet de kans
éénmaal één oorlogsschip te ontmoeten, waaraan je ontkomt of niet, integendeel
elken dag loop je de kans vele oorlogsschepen tegen te komen en er wachten je
zeker geen mooie vrouwen. En ter zake, oorlog is er nog niet, je komt zeker
onbeschadigd over en toch ga je niet. Waar blijft je zucht tot avonturen?’ vroeg
Armand.
‘Ik ben bang. Neen, niet zooals jullie bedoelen. Ik ben bang daar honger te moeten
lijden of ziek te worden. Ik zou geen droog brood kunnen eten of borden kunnen
wasschen om in leven te kunnen blijven. Ik ben niet bang voor den dood, eerder
voor een onaangenaam leven.’
‘Dat is ook een soort lafheid,’ zei Armand, ‘en die niet zooveel verschilt van de
mijne.’
‘Pardon, mijn waarde; we zouden geen van drieën hier blijven als we er zeker
van waren, dat We ergens anders aangenamer zouden leven. We weten zelfs bijna
zeker, dat we overal elders betere kansen hebben. En we gaan niet!’
‘Laten we dan afspreken dat jij moediger bent dan ik,’ zei Armand, ‘ik heb het
trouwens nooit willen ontkennen.’
‘Wat Maurits betreft,’ vervolgde Frederik, ‘hij verzet zich tegen de bestaande orde
der dingen. Het eenige wat hij dus kan doen is dienstweigeren.’
‘Inderdaad,’ gaf Maurits toe.
‘Maar dan wordt je zonder pardon gefusilleerd.’
‘Dat lijkt me zeer waarschijnlijk,’ zei Maurits met een gevleid gezicht.
‘Dan durf jij dus heelemaal niets te riskeeren. Wij loopen de kans zonder arm of
been uit den strijd te komen. Maar jij bent bang voor verminking. Dat is alles.’
‘Dat is geen eerlijke dialectiek,’ meende Armand.
‘Nu goed,’ zei Frederik en had het gevoel bij het uitspreken der volgende woorden
op wolken te loopen, waar hij elk oogenblik doorheen zou kunnen zakken, ‘dan zal
ik hem, als hij het werkelijk doet de hand drukken, in het bijzijn van anderen.’
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‘Ik heb het genoteerd,’ zei Armand en Frederik voelde zich maar half voldaan. De
anderen schenen niet veel waarde aan zijn woorden te hechten, misschien geloofden
ze wel aan zijn oprechtheid, maar apprecieerden die geste niet, zooals ze dat hadden
moeten doen. Frederik had er spijt van, dat hij ze uitgesproken had.
‘En nu gaan we naar een café,’ zei Armand gapend. ‘Zulke zoogenaamd
diepzinnige gesprekken vervelen me en ik word er moe van. Het heeft ten slotte
veel van de Russen, waarvan ze zeggen, dat ze bij een ontelbaar aantal glazen
thee den geheelen nacht doorpraten en ten slotte eindigen met niets te weten of te
doen.’ Frederik wilde hem tegenspreken en zeggen, dat het hem in het minst niet
vermoeide, maar hij zag Melusa en Maurits' vrouw Erna binnenkomen.
‘Erna,’ vroeg hij plotseling, ‘als je man, opgeroepen voor den oorlog, dienst
weigerde en zonder pardon neergeschoten werd, zou je hem dan moedig vinden?’
‘Hoe kom je daarbij?’ vroeg Erna, ‘dat zou hij immers niet doen? Is het wel,
Maurits?’
‘Natuurlijk niet,’ antwoordde Maurits eenigszins wrevelig. ‘Er komt geen oorlog.’

III.
Als lange grijze rupsen kropen de legertreinen langs de plotseling veel te nauwe
wegen voort om zoo spoedig mogelijk de onzichtbare schutting te bereiken, die hen
tegen zou houden: het front. Vrouwen en kinderen, die de verandering in den
gemoedstoestand der mannen slechts half schenen te begrijpen, telden het aantal
kanonnen, dat hun huizen voorbijreed en voelden zich gerustgesteld. Zij keken met
ontzag naar de hoogere officieren, die anders bijna geheel vergeten en soms veracht,
nu het land regeerden omdat ze het zouden redden. Vooral in de kleine steden, die
een dubbele bevolking gingen herbergen, groeide het vertrouwen in de macht van
het leger. De democratische kranten zwegen of waren gedwongen te constateeren,
dat deze bepaalde oorlog niet onmenschelijk maar rechtvaardig was om hunne
abonné's niet te verliezen. Na de eerste bestorming der winkels en het gedrang
naar de treinen om de eigen woonplaatsen te bereiken, die ineens zoo dierbaar
waren geworden, was de rust hersteld. Men had immers machtige bondgenooten
en gebrek aan vertrouwen stond gelijk met een nederlaag, dat voelde een ieder als
bij intuïtie. Het geheele land richtte den blik naar het Zuiden, naar den vijand,
voorheen een naburige staat met steden, rivieren, menschen, thans het onbekende.
De oorlog had zich zoo snel gerealiseerd, dat de drie vrienden elkaar niet meer
hadden kunnen spreken.
‘Oorlog is niet hetzelfde als vrede,’ dacht Frederik, toen hij eindelijk na
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eenige dagen van vermoeiende marschen tot rust kwam op de kamer, die hem was
toegewezen. Voor zoo'n banale uitspraak haalde je je schouders op als je twintig,
misschien zelfs als je ouder was, maar dan alleen in vredestijd. Het is zoo eenvoudig,
zoo natuurlijk, dat oorlog niet hetzelfde is als vrede, iedereen begrijpt je onmiddellijk
en de helft van je kennissen zou er toch vroeger om geglimlacht hebben, wanneer
je zooiets in vollen ernst bij een kopje thee verkondigde. Maar nu, nu kon je het
zeggen tegen menschen, waar je tegen op zag, of liever die je als je gelijken
beschouwde, maar wier critiek of sarcasme je vreesde of niet graag hoorde, omdat
het onaangenaam was en goedkoop en omdat ze zich op deze wijze een air van
superioriteit gaven en omdat ze gelijk hadden, wanneer je zooiets zei als de kapper,
wanneer hij vertelde, dat het niet zoo erg mooi weer was vandaag. Frederik
herinnerde zich hoe hij eens in een café terechtgekomen was en daar een ouden
schoolvriend had aangetroffen, die langzamerhand afgezakt was tot kantoorbediende
en zich nergens om bekommerde. Frederik had zich bij hem verveeld, totdat zijn
metgezel de opmerking maakte, dat er eigenlijk heel weinig temperamentvolle of
wellustige vrouwen in Holland waren. ‘We zijn in een klein land, zelf klein, onze
vrouwen klein; ik bedoel niet de romantiek, de Carmen of de fatale vrouw. Maar de
vrouwen hebben hier zoo zelden allure, ze zijn hier verder nooit eens een dier, het
aangename, soepele of voor mijn part eenvoudige dier en ook nooit een pop, een
mooi aangekleede of zich goed bewegende pop. Ze zijn hier steeds een mensch
met een “ziel”. Over mijn idealen praat ik dan nog niet eens. Voor ons rest alleen
de drank.’ Hierbij had hij een grooten slok genomen. Frederik had hem verwonderd
aangekeken, hij begreep niet dat zoo'n man dezelfde gedachten kon hebben als
hij, hoewel hij nog steeds hoopte het zonder drank te kunnen doen, hetgeen hem
tot nu toe goed gelukt was, aangezien hij geen drank lustte.
Met de uitspraak: ‘oorlog is niet hetzelfde als vrede’ achter je kon je met iedereen
een gesprek gaan voeren, evenals vroeger over de vrouwen. Alle rechtopgezette
dominosteenen, die vroeger wezenloos door elkaar schoven zonder eenig contact,
zonder richting, zonder dat er vonken oversprongen, waren plotseling met de witte
zijden naar een kant gekeerd. De primitieve natuurstaat kwam terug; één
gemeenschap: het leger, één wil: de overwinning. Je kunt er om lachen of niet. Drie
dagen had het geduurd voor Frederik zich er op betrapte, dat hij steeds de
overwinning van zijn land wilde en zich één voelde met de anderen. Daarna was
hij pas weer mensch geworden, een geresigneerd mensch weliswaar, die zou
handelen omdat het nu eenmaal zoo moest maar die voorloopig van het zinlooze
zijner handelingen overtuigd was. Maurits en Armand hadden gelijk gehad. Zij waren
verdwenen, opgenomen, weggedreven met al hun individualiteit, evenals hij. Oorlog
is niet hetzelfde als vrede. Toch eigenaardig, dat hij dit zoo plastisch voor zich zag,
dat hij het uit moest spreken. Evenals die spreekwoorden, hij gebruikte
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vaak bij zichzelf oude afgezaagde spreekwoorden als eindconclusie voor zijn diepste
gedachten, in het geheim, niemand mocht weten, dat hij zulke banale zegswijzen
gebruikte. Melusa zei eens: ‘Alle Schuld rächt sich auf Erden.’ In een overmoedige
bui had hij haar bespot om die aanhalingen. ‘Dat is langzamerhand even gewoontjes
als “Boontje komt om zijn loontje”,’ had hij gezegd en hij voelde zich of hij Goethe
verslagen had. De banale waarheid was waar, al klonk het zonderling. Waar een
wil is, is een weg; die het groote niet eert is het kleine niet weerd; wie hoog klimt,
zal laag vallen. Alles zoo waar, dat men het niet tegen kan spreken, alleen maar
zoo afgesleten, dat men zich schaamt het uit te spreken. Zoo afgesleten, dat men
er geen beeld meer in zag. Maar de oorlog, die niet gelijk is aan den vrede, bleef
een grijpbaar verschijnsel, als men het zoo ten minste uit mocht drukken.
Frederik keek de kamer rond; het was een van die rustige vertrekken, die men
aantreft in de huizen van gegoede burgers op het platteland. Voor een stadsmensch
was het bijna ongeloofelijk, dat zooiets nog bestond. Hij persoonlijk kende zulke
sofa's van roode pluche en die étagères met porselein alleen in den versleten of
stoffigen toestand van huurkamers in de stad. Hier was alles netjes onderhouden,
in een theetafel met gebogen glas en pooten, die met houten klauwen het vloerkleed
schenen te grijpen stonden zelfs echt Chineesche kopjes. De familieportretten
hingen in ovale zwarte lijsten aan den wand. En vanuit de kamer zag hij een gracht,
waarvan hij het gevoel had er over heen te kunnen springen evenals tien jaar geleden
toen hij als H.B.S. er in zijn geboortestad was gekomen na een afwezigheid van vijf
jaren. Hoe lang was dat niet, van je twaalfde tot je zeventiende! Hij had zijn oude
schoolkameraden opgezocht en degene, die hij vroeger bewonderd had om hun
goede uitspraak hadden nu een accent dat hij niet meer kon nabootsen al deed hij
er ook moeite voor, teneinde een gemoedelijken toon te kunnen treffen. Zij gingen
allen naar café's en dronken bier onder het biljarten, een spel waarvoor Frederik
destijds een groote minachting koesterde.
In een boekhandel had hij de brochure van een bekend psycholoog tegen
uitverkoopsprijs zien liggen en hij was naar binnen gegaan om er een paar te koopen.
De man had hem met een blik van verstandhouding aangekeken en gezegd, dat
het heel aardige lectuur was. Daarna was hij naar achteren gegaan en had Frederik
een paar pornographische boeken getoond, waarvan deze drie bladzijden gelezen
had en die hij daarna met een hoogrood gezicht van schaamte had neergelegd.
Later had hij hierom gelachen, maar hij was toen immers pas zeventien. Hij vroeg
den boekhandelaar naar den prijs, die buitengewoon hoog was en toen hij zijn
verwondering er over te kennen gaf, dat dergelijke lectuur in dit rustige
plattelandsstadje gekocht werd en dat men daar zooveel geld voor over had, zei de
ander: ‘Wat wil U, mijnheer, de menschen hebben hier niets anders om zich mee
te verstrooien.’ Hij had
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zijn vrienden de volgens hem zoo philosophische opmerking met enthousiasme
verteld, maar zij schenen er weinig belang in te stellen. Frederik zelf was op dat
oogenblik blij in een groote stad te wonen en hij gevoelde iets van de minachting
van den stedeling, waarvan hij op dat moment een typische vertegenwoordiger was,
voor het platteland. Op lateren leeftijd begreep hij, dat de hoofdstad van het land
slechts een klein trapje hooger stond dan het kleine provinciestadje, het essentieel
verschil verminderde tot een gradueel verschil. Vele van zijn vrienden begonnen
op hun drieëntwintigsten jaar (dus zes jaar later dan de plattelandsbewoners) om
hem heen te veranderen en bekenden, dat ze verdooving moesten zoeken, zoo nu
en dan in den drank. En ten slotte was hij theoretisch tot de conclusie gekomen,
dat ze gelijk moesten hebben, hoewel hijzelf met een zekere trots volhield, dat hij
het nog niet noodig had.
Als hij hier uit het raam keek, zag hij ook dezelfde gele steentjes van zijn
geboorteplaats en ook hier was voor de huizen geschrobd, zoodat daar de kleur
veel lichter was dan op andere plekken. Men zegt, dat in toestanden van nood de
menschen aan hun jeugd terugdenken en nagaan of ze in de loop van hun leven
genoeg gezondigd hebben om den dood te verdienen. Een sentimenteele revue
van gebeurtenissen trekt hun voorbij. Als jongen had hij eens gestolen, geld, uit den
vestzak van zijn vader, die 's morgens wel eens lang sliep. Hij verbeeldde zich nu,
dat hij het gedaan had uit wraak, want hij had datgene, wat hij er voor kocht wel
eens in het water gegooid. En eens had hij op een logeerpartij bij zijn oom naar zijn
moeder verlangd, die op reis was. Toen men hem belette te vertrekken had hij
stilletjes met een scherpen steen de deuren en ramen bekrast, maar kon hij deze
jeugdige uitspattingen wel tot de zonden rekenen? Hij had een tijdlang gemeend,
dat er zeker niets van hem terecht zou komen, omdat zijn ouders hem dit
suggereerden. ‘Het is eigenaardig,’ dacht hij, ‘dat zelfs een mensch als ik niet
ontsnapt aan de conventie van het oogenblik.’ Met Oudejaar denkt men aan de
vroegere, die wij beleefd hebben en berekenen we of we voor- of achteruit gegaan
zijn. We maken dan de fout, dat we de verloren illusies niet van het eindcijfer
aftrekken. In verre landen denkt men aan zijn geboortestad of de stad waar men
een groot gedeelte van zijn jeugd heeft doorgebracht, op oogenblikken als deze
denkt men aan vrouw en kind of aan moeder, maar hij dacht liever niet aan zijn
ouders en herinnerde zich zijn troostelooze jeugd. Het leven van vroeger greep dus
nog steeds vooruit, hij bevond zich nog bij alles wat achter hem lag, terwijl hij toch
zeker geen reden had het onbekende te vreezen, dat aan den anderen kant van de
stad op hem lag te wachten? Hij stelde zich voor, dat zich daar een uitgestrekte
woestijn bevond en dat hij daar zou vechten in de loopgraven. Tusschen en achter
die loopgraven bevonden zich ronde ijzeren gaten, die dood en verderf uitbraakten.
Dat braken van dood en verderf moest toch wel roman-
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tisch zijn, hoewel hij persoonlijk bij het afschieten van kanon of geweer een meer
exact gevoel had en eerder een vage bewondering had voor het menschelijk vernuft
dat een voorwerp kon construeeren, waarbij men hier slechts een stuk ijzer behoefde
aan te raken om op een grooten afstand een kegeltje te doen vallen. Voor den vijand
was hij natuurlijk een kegeltje. Bij het bestudeeren van de kaart, had hij gezien dat
achter dit stadje geen woestijn kwam, maar gewoon weideland en later bosch. In
een bosch zou hij zeker bang zijn, achter elken boom stond natuurlijk een vijand,
een bosch was zeker het verraderlijkste wat er bestond in een oorlog. Hij hoopte,
dat men hem daar niet naar toe zou sturen.

IV.
Tot op het oogenblik, dat Armand in eenzelfde uniform als hij de kamer was
binnengekomen, was Frederik zich er nog niet van bewust geweest hoe zulk een
kleeding de menschen kon veranderen. Hij beschouwde den ander bijna als een
vreemde en wilde hem eerst aanspreken met zijn titel als luitenant. Een eigenaardig
verschijnsel, dat militarisme, dacht Frederik. Eenige dagen geleden was hij aan een
overste voorgesteld en had de houding aangenomen. Zoo'n houding is als bij een
onderlinge afspraak een vertrouwelijk geheim. Men kijkt elkaar recht in de oogen
en daarin staat te lezen ‘Voor het Vaderland’ of zooiets dergelijks of althans men
behoort dat er in te lezen. Het is niet vernederend de houding aan te nemen
tegenover een hooger officier. Erger was het geweest als hij als soldaat had moeten
dienen. Maar nu een correcte groet, een onbewogen, maar toch vastbesloten gezicht,
de ander doet hetzelfde, salueert correct terug, daarna verdwijnt de ondergeschikte
correct. De ander kijkt hem correct na. Ondergeschikte is eigenlijk niet het goede
woord, het lijkt meer op de verhouding van vader en zoon. De vader heeft
veelbelovende en minderwaardige zonen. De veelbelovende zijn de officieren en
de minderwaardige de soldaten. Dit geheime oogenspel had iets grootsch, iets
fascineerends, vond Frederik. Hij stond op en voelde zijn houding stram worden.
Daarop beheerschte hij zich en gaf den ander gewild-normaal de hand. Hij voelde
zich op dat oogenblik een mengsel van mensch en officier. Hij verwonderde zich
nog even over het feit, dat hij zich niet over Armand's plotselinge tegenwoordigheid
verbaasde. Zij voelden zich geen van tweeën buitengewoon hartelijk gestemd en
toen Frederik begon met naar Melusa te informeeren, nam Armand zelfs een
vijandigen toon tegen hem aan, ofschoon hij alleen zeide: ‘Ze zal gezonder zijn dan
ik wellicht over enkele dagen.’ Frederik vond deze uitlating vrij duister en keek den
ander vragend aan. Armand vervolgde: ‘Ik kan het gevoel niet van mij afzetten, dat
de vrouwen ons indirect den oorlog aandoen en de overtuiging in zekeren zin een
willoos werktuig van haar te
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zijn ergert mij meer dan mijn vrees voor den dood mij angst inboezemt.’
‘Ik heb mij eens bij een ongelukkige liefde willen troosten,’ begon Frederik, ‘dat
zij over tien jaar een oude vrouw zou zijn en ik een man in de kracht van mijn leven.
Maar die redeneering gaat niet op. De vrouwen verjongen zich in het volgende
geslacht. De man is een individu, de vrouw een verschijnsel. Het meisje, waarvoor
ik als jongen van drieëntwintig jaar op de knieën lag en dat me niet wilde hebben
of bedroog doet me hetzelfde leed weer aan als ik met vijftig jaar aan de vrouwen
om mij heen zie, dat ik oud geworden ben. De vrouw is als verschijnsel de natuurlijke
vijand van den man. Dat kon je weten zonder in den oorlog te gaan. Nu heeft het
geen zin meer haar verwijten te doen. Zooiets doet mij denken aan de
verontschuldiging, dat je slecht werk maakt omdat je slecht betaald wordt. Als men
je daarna verwijt, dat je arbeid niet deugt, mag je je niet verschuilen achter de slechte
betaling. Maar hoe kom je tot dergelijke zwaarmoedige overpeinzingen?’
‘Erna heeft Maurits verraden,’ sprak Armand, ‘en men heeft hem gevangen
genomen.’
‘Heeft ze hem aan de politie overgeleverd?’ vroeg Frederik.
‘Dat nu juist niet, ze wist zijn schuilplaats en heeft hem een brief geschreven met
het gevolg dat tegelijk met den brief de politie kwam. Hij is hier gevangen genomen
en ik ben met de executie belast.’
‘Ha zoo,’ sprak Frederik, ‘vandaar de opwinding.’ Hij voelde zich verlicht, hoewel
hij geen oogenblik aan de mogelijkheid had gedacht, dat hijzelf Maurits had moeten
doodschieten. Hoe gek toch, dat je je verlicht kunt voelen over iets, dat niet gebeurd
is.
‘En wat doe je?’ vervolgde hij.
‘Wat zou jij doen?’ vroeg Armand.
‘Gehoorzamen,’ zei Frederik, ‘het is dienst en voor jou komt een ander. Bovendien
weigeren staat gelijk aan zelfmoord.’
‘En wat doe jij?’ vroeg Armand. ‘Ik persoonlijk zou je aanraden eenvoudig mijn
bericht te negeeren.’
Frederik glimlachte. Het kwam meer voor bij menschen, die hun eigen houding
niet wisten te verdedigen, dat zij moeite deden een ander in hun zorgen te laten
deelen. Toch had hij bewondering voor zijn vriend. ‘Ik zal bij de executie tegenwoordig
zijn en Maurits in zijn laatste oogenblikken bijstaan. Houd je zooveel van Melusa,
beste kerel?’
‘Dat heeft met deze kwestie niets te maken,’ zei de ander ontwijkend. ‘Ik achtte
het mijn plicht je te waarschuwen nu ik daartoe in staat was. Maar ik had er op
gerekend, dat je mijn raad op zou volgen. Nu zal ik Maurits van te voren inlichten,
dat zal hem goed doen.’
‘Doe dat liever niet,’ zei Frederik voorzichtig. ‘Als Armand werkelijk als vriend had
willen handelen,’ dacht hij, ‘dan had hij mij dit alles kunnen
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besparen, of moest hij voor Melusa mijn sanctie hebben, dat hij Maurits heeft
vermoord?’
‘Ik kom pas op het laatste oogenblik,’ zei hij, ‘vlak voor het einde. Wanneer is de
executie?’
‘Vanmiddag om half drie op het exercitieveld achter de kazerne.’
‘Het is een strijd om de vrouw zonder dat wij elk van ons iets om haar geven, het
is dus een strijd tusschen ons, maar waarom?’ dacht Frederik, toen Armand
vertrokken was. ‘Was het zoozeer noodig zichzelf te rehabiliteeren? Tegenover wie?
Tegenover Maurits, die sterven gaat? Dat gelukt hem niet, wanneer ik mijn woord
houd.’ Frederik herinnerde zich, hoe hij Maurits eens, hoe lang was het geleden?
beloofd had hem de hand te zullen drukken als hij dienst weigerde. Was dit een
pedagogische aanwijzing van Armand? Maar dat was toch dwaasheid in deze
omstandigheden of was dit de oorlogspsychose? Maar het was immers
doodeenvoudig, dat Armand hem waarschuwde. Was hij dan abnormaal? Was hij
bang? Hij betastte zijn ledematen. Wat deed hij nu? Hij moest oppassen. ‘Ik doe
het niet meer,’ hoorde hij zichzelf zeggen. Had hij iets geks tegen Armand gezegd?
Ha, ha, Armand zou hem niet in een valstrik lokken. Hij zou natuurlijk niet gaan.
Armand wilde zijn ondergang. Hij ging niet naar Maurits. Half drie zou de executie
plaats vinden en wanneer hij dus vijf minuten over half drie het exercitieveld betrad,
zou hij kunnen doen alsof hij net te laat gekomen was. Armand zou hem niets kunnen
verwijten en zijn vermoedens zelfs niet durven uitspreken. Maar was vijf minuten
over half drie niet te laat? In dit geval zou een fout van een seconde in zijn berekening
zijn geheele plan in duigen doen vallen. Hij kon er immers niet aan denken Maurits'
gedrag openlijk goed te keuren door hem in zijn laatste oogenblikken een bewijs
van vriendschap te geven. Zijn houding was alleen voor de levenden. En Maurits
was er immers zoo van overtuigd, dat het leven geen zin had. Hij was minder moedig
dan degene, die in ieder geval nog het verlies van een arm of been durfde riskeeren.
Had hij hem dat niet eerlijk gezegd? Verminkt uit den oorlog terug te komen was
zeker erger dan een snellen dood. En dan rekende hij nog niet eens de pijnen, die
men moest doorstaan voor zoo'n verbrijzeld lichaamsdeel goed en wel afgezet was!
Frederik bemerkte, dat hij eenige minuten lang vergeten had, dat het oorlog was,
niettegenstaande hij er aan gedacht had. Eerst moest Maurits dood zijn; dan kon
hij weer vrijuit ademhalen. Maurits dood. Dood. Aan dat woord zijn we immers
gewend. Alle menschen moeten sterven. Eerst als je werkelijk een doode ziet, wordt
je bang. Lang geleden had hij eens in het lijkenhuisje van een hospitaal een doode
gezien en was daarna met een bleek gezicht weggeloopen. Het gelaat van den
doode had hij weken lang voor zich gezien. Het was opgezwollen en over het
voorhoofd liep een roode streep. Toen men het laken had willen optillen om ook de
rest te kunnen
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bekijken was hij gevlucht. In hetzelfde hospitaal had hij met een zware longontsteking
in een zaal gelegen, van waaruit hij het lijkenhuisje had gezien. Toen hij een heel
hooge temperatuur had, had hij steeds tot zichzelf gezegd: ‘Daar wil ik niet naar
toe. Ik ben nog zoo jong. O, lieve Heer, laat mij er niet naar toe gaan.’ Hij geloofde
niet aan God en in zijn gebed, terwijl het zweet op zijn voorhoofd kwam, had hij het
gevoel gehad alsof hij bedrog pleegde. Hij had wel eens gehoord hoe de ergste
godloochenaars in hun laatste uren of bij een gevaarlijke ziekte plotseling bekeerd
waren, maar hij wist, dat hij niet zou gelooven en ook nu niet geloofde en toch bad
hij. Het was een beleediging aan het begrip God, die des te zwaarder woog, omdat
zij in ernstige omstandigheden met een ernstig gezicht was uitgesproken. Een dag
te voren had hij een dominee aan zijn bed geroepen, die de andere patienten
bezocht; hij had hem duidelijk laten merken, dat hij niet aan zijn leerstellingen
geloofde. Hij wilde hem toonen, dat hij sterker was dan het geloof, zelfs als hij ziek
was. Later dacht hij er aan, dat zijn houding leek op die van Iwan Feodorowitsch of
zelfs die van den ouden Karamazow. Maar die hadden met Katholieke priesters te
maken gehad en hij had gehoord dat die zoo sterk stonden in hun dialectiek en
alleen maar wijs glimlachten bij een heftige discussie, waarbij men het gevoel had
of zij nog iets verborgen hielden, iets geheimzinnigs, waarop zij steunden en dat
niet te breken of te veroveren was. Hij dacht, dat het misschien de traditie kon zijn.
Dat God na tweeduizend jaar gedacht te zijn inderdaad gekomen was. Maar wat
was tweeduizend jaar in den loop der eeuwen? Toch had hij den priester niet aan
zijn bed durven roepen. En hij had er spijt van dat hij den predikant onvriendelijk
behandeld had.
Later was hij nog eens in aanraking gekomen met den dood, toen zijn oud-tante
gestorven was. Zij had de laatste drie weken geen medicijnen of voedsel willen
nemen en blijkbaar was ze vast van plan geweest nu te gaan sterven. Frederik had
tot zijn verbazing geen bewondering voor haar gevoeld. Bij de bespreking met den
begrafenisondernemer had de oudste zoon, zijn oom, gezegd: ‘Ik geloof, dat we in
den geest van moeder handelen, indien we haar zoo eenvoudig mogelijk laten
begraven.’ Frederik had neiging gehad te zeggen: ‘Maar natuurlijk, er is immers
geen geld voor een dure begrafenis,’ maar hij begreep bijtijds dat er in zoo'n geval
voorgeschreven termen waren. De begrafenisondernemer had alleen droevig geknikt.
Hij was eerst handenwrijvend binnengekomen en had zich op zijn gemak neergezet
om de zaak nu eens goed te bepraten, maar plotseling liet hij zijn stem dalen en
vroeg of moeder (het was zijn moeder niet en Frederik vroeg later aan zijn oom of
de man misschien in de verte nog familie van haar was, of haar wellicht goed gekend
had, waarop deze hem verontwaardigd aankeek, terwijl zijn vrouw hem met een
moederlijk gebaar omhelsde) veel geleden had. Neen, moeder was rustig gestorven.
Nu, dan had hij verschillende
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wijzen om haar te begraven. Het klonk een beetje onbeholpen, vond Frederik, maar
niemand scheen het te bemerken. Het begon met de kist: deze kon in eenvoudig
vurenhout of in duurder hout uitgevoerd worden, zonder beslag, met koper of met
zilver beslag. Er waren drie of vier klassen, de lijkkoets kan er meer of minder mooi
uitzien, het aantal dragers kan verschillen en ze kunnen een mooi en een leelijk
pakje dragen. Alle bijzondere maatregelen of versierselen kosten twintig of soms
dertig, maar ook wel eens slechts tien gulden extra. Toen men bijna besloten was,
sprak de ondernemer: ‘Nu zou ik U aanraden, een extra voorlooper te nemen, dat
kost iets duurder, maar het staat veel beter. In het eerste geval loop ik zelf voorop
maar in het tweede geval als mijnheer er naast.’ Frederik was daarna opgestaan
en zei eenvoudig en zakelijk: ‘Ik geloof, dat het beter is, dat mijnheer niet als mijnheer
er naast loopt, en ik wilde weten of de rijtuigen gummibanden hebben en of de
begrafenis om half twaalf afgeloopen kan zijn, want dan moet ik naar de stad voor
een conferentie.’ De anderen hadden wegens die laatste oneerbiedige opmerking
niet eens beleedigd gekeken. En Frederik schaamde zich, want hij had in het geheel
geen conferentie, hij vond alleen, dat ze te gewichtig deden; toen niemand hem
echter tegensprak, had hij spijt. Tien minuten later was men het er over eens, dat
de mijnheer ook als mijnheer gewoon voorop kon loopen, dat de rijtuigen
gummibanden hadden en dat Frederik in het teruggaan dicht bij zijn kantoor afgezet
zou worden. Het lijk van zijn oud-tante had hij niet willen zien. Als hij nu maar niet
te vroeg kwam dan kon hij ook dat van Maurits vermijden. Hij begreep niet, hoe
sommige menschen er een zeker plezier in schenen te hebben dooden te
bezichtigen, maar als men hem vroeg waarom hij niet ging kijken, antwoordde hij
effen: ‘Ik kijk er liever niet naar omdat het mij onverschillig laat,’ en suggereerde
dan bij den ander een ziekelijke nieuwsgierigheid. Hij verklaarde het voor zichzelf
als een zekere epicuristisch element in zijn geest, dat liever niet met onaangename
dingen in aanraking kwam. En degenen, die zoo gaarne lijken bezochten, hadden
natuurlijk neiging tot zelfkwelling.
Frederik keek op de klok, die voor hem op den schoorsteenmantel stond en die
door twee engelen met bazuinen geflankeerd werd. Het was kwart over twee. Hij
stond op met langzame bewegingen. De stad was klein en hij behoefde zich dus
niet te haasten. Als hij nu in de kazerne was aangekomen, was Maurits dood. Was
het wel in orde, dat hij precies uitrekende, wanneer hij moest komen om zelf niet in
moeilijkheden te geraken? Het was de dood van een zijner vrienden. De dood
beteekent eeuwige scheiding. En Erna? Zij werd nu weduwe. Frederik voelde een
vage warmte in zijn hoofd. Als Erna weduwe werd, zou hij haar kunnen troosten.
Melusa was voor hem verloren door de veranderde omstandigheden. Of liever, als
hij moeite ging doen voor Erna, dan zou Armand geen reden meer hebben om
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hem vijandig te behandelen. En Melusa zou dan misschien pogingen in het werk
stellen om hem te veroveren, hij kende haar. Dit was een schaakspel, hij had een
verrassende zet in petto. Erna was een aardige vrouw. Een beetje dik, maar ze had
een mooi profiel. Een Rubensvrouw, Maurits had dit zelf gezegd. En door haar zou
hij Melusa herwinnen, als getrouwd man zou zij hem minder weerloos vinden dan
in zijn onverdedigden en onvruchtbaren jonggezellenstaat. En dan, Maurits was rijk
en Erna dus een goede partij. Maar dan moest hij zich haasten om Maurits op het
laatste nippertje, nog gauw even de hand te kunnen drukken. Erna zou dat prettig
vinden, als zij het hooren zou, later. Maar was het wel noodig? Hij zou ook nu net
te laat kunnen komen zonder zich te blameeren. Besluiteloos ging hij op weg,
verhaastte zijn schreden en bleef daarna voor een winkel staan. Twee huizen van
hem verwijderd naderde een soldaat. Hij nam een militaire houding aan en groette
correct. Inderdaad, het was oorlog, uiterlijk moest hij de vormen in acht nemen.

V.
Zoodra Frederik het kazerneplein betrad, zag hij Armand achter de poort staan met
zijn horloge in zijn hand. Met het gevoel van een betrapten schooljongen ging hij
op hem toe, maar verwonderde zich, dat Armand hier reeds nu aanwezig was. Kon
er iets gebeurd zijn? Had Maurits toegegeven? Dat hielp nu niet meer. Het
verwonderde Frederik, dat hij geen vaag gevoel van angst had. Maar hij was
betrekkelijk kalm. Armand kwam lachend op hem af: ‘De brug stond zeker open of
de klok ging achter, nietwaar? Gelukkig, dat je er nu bent. De executie vindt pas
om drie uur plaats. Uitgesteld. We hebben op jou willen wachten!’ voegde hij er
ironisch lachend aan toe.
‘Of jij hebt mij een half uur te vroeg laten komen,’ zei Frederik, zijn best doende
op knorrigen of wreveligen toon te spreken. ‘Je schijnt mij beter te kennen, dat ik
mijzelf ken. Zeg eens eerlijk, waarom dit uitstel?’
‘Ga dat aan den kolonel vragen en spreek niet zoo luid, want men let misschien
op ons,’ sprak Armand.
‘Hij is dus oprecht,’ dacht Frederik. Een ongelukkig toeval. Of zou Armand er op
speculeeren, dat hij toch niet naar den kolonel zou gaan, daar deze zeer terecht
zou vragen, wat hij er mee te maken had, en dat hij, de kolonel, wel wat anders aan
zijn hoofd had.
‘Het komt nooit voor,’ sprak Frederik peinzend. ‘Als het uur vastgesteld is wordt
dit meestal niet veranderd met het oog op de kwelling, die dit den veroordeelde
veroorzaakt.’
‘Het klinkt eenigszins achterdochtig, maar je bent blijkbaar prikkelbaar en alleen
bezig met jezelf. Denk eens aan mijn toestand, ik moet een van mijn beste vrienden
gaan vermoorden.’
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‘Dat kan hem natuurlijk niets schelen,’ dacht Frederik. ‘Als hem zelf maar niets
overkomt.’
‘Wat moet ik dit half uur hier doen?’ vroeg hij hulpeloos.
‘Ga naar de officierscantine. Je behoeft nu niet meer bang te zijn te laat te komen,
ik moet nu weg om mijn manschappen te halen.’
Frederik nam afscheid en liep met loome schreden het plein over, dat aan twee
zijden ingesloten was door gebouwen, aan de derde zijde stonden loodsen en
daarachter bevond zich het exercitieveld. Aan de vierde zijde was een kanaal, aan
de overzijde daarvan stonden pas gebouwde huizen. Een blok was nog in aanbouw.
In het kanaal lag een tjalk en een paar mannen waren bezig steenen te lossen. Bij
het roer stond een wit hondje. ‘Een keesje,’ zei Frederik, een woord, dat hij altijd
onaangenaam had gevonden, waarom wist hij zelf niet. Waarom gingen die
menschen bouwen, het was immers oorlog? Waren die werklieden daar dan niet
dienstplichtig? Een prachtig tafereel voor een van die symbolische teekeningen, de
soldaten die alles verwoesten en de werklieden die opbouwen. Hij zou ook liever
opbouwen, dat was minder gevaarlijk. In de cantine ging hij aan een raam zitten,
zoodat hij het vredig schouwspel aan de overzijde kon gadeslaan. Op het plein was
het betrekkelijk stil. De meeste troepen waren ingekwartierd bij burgers. De kazerne
werd gedeeltelijk ingericht tot hospitaal. Aan een kant stonden ziekenwagens met
roodgeschilderde kruisen op een rond wit veld. In het centrale gebouw bevond zich
het bureau van den brigadecommandant. Hoe kwam Armand hier? Wat wist een
lager officier eigenlijk weinig van de algeheele leiding af. Hij gevoelde zich
achteruitgezet, men had hem alleen verteld dat hij met zijn mannen (‘mannen’ moest
hij zeggen en het liefst nog ‘mannetjes’) morgen reeds zouden vertrekken.
Morgenochtend zou hij eerst hooren waar hij terecht zou komen. Vandaag een dag
rust. Hij had zich gisteravond op dezen dag verheugd. Plotseling zag hij Van
Beverden, ook luitenant, van zijn regiment nog wel. Hij wenkte, had onmiddellijk
spijt, juist zoo weinig mogelijk menschen moesten hem hier zien. Hij moest op het
laatste oogenblik naar buiten komen, snel het plein oversteken, naar het exercitieveld
gaan en dan verdwijnen. Niet om aan de insinuaties van Armand te voldoen maar
om afscheid van Maurits te nemen. Dat was hij verplicht. Hij had hier nog wel even
willen zitten om het vredige tafereel aan den overkant gade te slaan. Van Beverden
kwam binnen en gaf hem de hand.
‘Wat doe jij hier?’ Zij tutoyeerden elkaar ofschoon ze elkaar slechts een paar
dagen kenden. Van Beverden was kantoorbediende.
‘Niets,’ begon Frederik aarzelend. ‘Ik heb een dag vrij,’ voegde hij er mechanisch
aan toe. Nu zou Armand al bij Maurits zijn. ‘Hij zal hem zeggen, dat ik op hem wacht,’
dacht hij.
‘Een onaangenaam stadje hier. Geen vertier; doodsch,’ zei Van Beverden.
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Wat kon hem dat schelen? Het was immers oorlog. Maar ja, anderen dachten er
niet zoo over.
‘Een paar aardige oude poorten,’ sprak Frederik om wat te zeggen.
‘We zijn niet op een kunstreis, mijn waarde,’ zei Van Beverden. Frederik beet zich
op de lippen. Hij was er dieper van overtuigd dan de ander.
‘Neen,’ beaamde hij. ‘Ook niet op een plezierreis,’ had hij moeten zeggen, bedacht
hij later, maar Van Beverden sprak al weer:
‘Heb je al gehoord van dien deserteur?’
‘Welken deserteur?’ vroeg Frederik verwonderd.
‘Een zekere Ten Hope.’
Dat was Maurits. Maurits deserteur?
‘Ik dacht, dat hij dienstweigeraar was,’ begon Frederik.
‘Een dienstweigeraar? Hij was toch op de vlucht? Hij verborg zich hier in de stad
om een kans te krijgen naar het buitenland uit te knijpen. Dat noem ik een deserteur.’
‘Ja, natuurlijk, dan is hij een deserteur,’ sprak Frederik afwezig. Een der mannen
aan de overzijde had eenige stapels steenen netjes op zijn kruiwagen gerangschikt.
De kruiwagen heeft maar een wiel. Als hij omsloeg zou zijn helper, die onder in het
schip aan het werk was onder de steenen bedolven worden en ernstig gewond
raken. Als jongen had hij dat al gevaarlijk gevonden, als hij naar het lossen van
zoo'n schuit stond te kijken. Maar zulke kerels waren handig, de kruiwagen kantelde
nooit. Het was niet moeilijk, hij zou het ook kunnen, een flinke ruk en de kruiwagen
schoof bijna vanzelf vooruit. Neen, die gedachte bracht geen troost. Maurits en
Armand konden nu elk oogenblik naar buiten komen.
‘Ja, ja, dan is hij een deserteur,’ herhaalde Frederik, ‘maar ik heb toch medelijden
met hem, of liever geen medelijden, het getuigt van karakter als men met de gevolgen
voor oogen dienst durft weigeren. Het is immers bijna het zelfde, hij heeft blijkbaar
niet lang van te voren reeds voorbereidende maatregelen getroffen, anders was hij
nu niet gepakt.’
‘Deserteurs zijn minder gevaarlijk dan dienstweigeraars, zij zetten zich niet zoo'n
martelaarskroon op, die den geest van het leger zou kunnen bederven. Een deserteur
geeft alleen te kennen, dat hij laf is.’
Maurits was dus laf. Maar dat was immers niet waar? Hij weigerde dienst en
probeerde voor dien tijd te vluchten. Maurits was geen verachtelijk individu; hij kende
hem immers? Maar Van Beverden kon dat niet begrijpen, die kende hem niet. Zou
Maurits hem ooit in den steek laten? Maar Maurits ging immers dood? Hij ging dood.
Hoe kwam het, dat hij hem in de toekomst nog levend voorstelde? Hij voelde zijn
stem klankloos worden, toen hij antwoordde:
‘Ik kan dat niet zoo beoordeelen. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken.’ Hij
zag, dat de ander hem verwonderd aankeek. Daar kwam
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Armand met zijn troep. Maurits in burger liep in het midden. Frederik stond op. Hij
zou langzaam volgen. ‘Ik ga kijken,’ zei hij tot Van Beverden
‘Ik ga mee,’ sprak de ander.
Frederik keek hem wantrouwend aan. ‘Neen,’ zei hij, ‘doe het liever niet.... of ja,
het is natuurlijk uitstekend.’
‘Zie je,’ verklaarde hij toen ze de helft van het plein reeds overgestoken waren,
‘ik heb medelijden met zulke menschen, omdat ze de zaak anders inzien dan wij
en wij sterker zijn. Zij verkiezen den dood, terwijl wij het kansspel wagen. Hun
houding is natuurlijk niet te verdedigen,’ vervolgde hij snel, ‘ze zijn in zekeren zin
verachtelijk, ofschoon, ja natuurlijk verachtelijk, maar ze gaan toch dood, nu al.’
Terwijl hij sprak, bestudeerde hij Maurits. Maurits moest hem hebben gezien, hij
gaf echter geen teeken van herkenning. Frederik had het gevoel, alsof er een breede
band tusschen hem en zijn vriend gespannen was. Hij merkte dat hij zelfs evenwijdig
met Maurits voortliep. Van Beverden liep naast hem voort, hij was lang en
breedgeschouderd. In een gevecht zou hij het tegen zulk een man zeker verliezen.
‘Ik heb medelijden met hem,’ zei hij nog eens. ‘Ik zou bijna lust gevoelen hem de
hand te drukken, om zijn laatste oogenblikken te verlichten.’
‘Wist jij hoe laat de executie plaats zou vinden,’ vroeg hij plotseling aan Van
Beverden.
‘Ik geloof half drie of drie uur ongeveer, ik weet het niet precies,’ antwoordde de
ander.
Dus Armand.... wat wilde Armand of wilde hij.... Ach neen, hij had Armand niets
te verwijten. Of had Armand hem er toch in willen laten loopen? Maar Maurits mocht
er in geen geval onder lijden. Maurits werd met zijn rug tegen den muur geplaatst.
‘Tegen het muurtje,’ dacht Frederik weemoedig, ‘hij heeft het zelf voorspeld.’ Op
hetzelfde oogenblik deed hij een paar stappen naar voren. ‘Pas op,’ riep Van
Beverden. Als die hem nu maar niet wilde tegenhouden, dat zou belachelijk zijn. Hij
voelde de zon op zijn rug branden. Achter hem keken duizenden oogen. Nu niet
struikelen. Naar voren kijken. Maurits was in burger, goed gekleed, hij kende dit pak
van hem, het was blauw. Hij was goed geschoren, zijn haar was zorgvuldig naar
achteren gekamd. ‘Kon ik nu maar met hem ruilen, ik word al kaal,’ dacht Frederik.
Zijn das was matrood met grijs. Blauw en rood passen niet bij elkaar. Hij gaf zijn
vriend de hand en bleef met zijn rug naar de wereld gekeerd. Hij was alleen met
Maurits.
‘Ik dank je,’ zei Maurits, ‘ga nu gauw weg en doe mijn groeten aan Erna en aan
Armand. Zoek Erna op en tracht haar te troosten.’ Frederik vond het eigenaardig,
dat Maurits in deze oogenblikken aan zijn vrouw dacht. Zouden dus bij alle
gesanctioneerd plechtige of tragische gelegenheden de gedachten van alle
menschen, van welke mentaliteit ook, dezelfde zijn?
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Erna, hij zou haar willen troosten, maar anders dan Maurits zich voorstelde. ‘Ik heb
er spijt van, Maurits,’ hoorde hij zichzelf zeggen. Hij hoopte, maar, dat Armand hem
niet verteld had dat hij bijna te laat gekomen was. Hij zuchtte ‘Erna....’ Het was te
tragisch. Hij was hier toch niet gekomen om de laatste oogenblikken van zijn vriend
te verzwaren. ‘Houd je taai.... oude jongen, nu ja, ik bedoel.... het beste.’ Ze gaven
elkaar nog eens de hand. ‘Ga nu weg,’ fluisterde Maurits.
‘Aan den schouder.... geweer!’ De stem van Armand. Frederik deed evenwijdig
aan den muur een paar passen. Daarop keerde hij zich snel om, hij kon zoo niet
door blijven loopen. Hij boog zijn hoofd en liep snel naar de schaduw van een
gebouwtje in de nabijheid. Hij moest nu naar Armand. Alles was vergeten en
vergeven. Hij richtte zijn hoofd een weinig op. Maurits keek naar hem. Frederik
maakte een beweging alsof hij zijn hand wilde opheffen. Hij zag, dat Van Beverden
hem opmerkzaam gadesloeg. Hij liet zijn hand zakken. De soldaten hadden hun
geweren reeds aangelegd. ‘Vuur!’ De stem van Armand klonk doodkalm. De schoten
waren niet geheel gelijktijdig. ‘Slecht geoefend,’ dacht Frederik en keek in de richting
van het kazerneplein. Hij bleef zoo staan alsof hij nog iets verwachtte. Van Beverden
kwam op hem toe. ‘Was hij een vriend van je?’ vroeg hij op zachten toon.
‘Neen,’ antwoordde Frederik kortaf. Was hij bang het te bekennen?

VI.
Den volgenden morgen werd Frederik bij den regimentscommandant geroepen.
Toen hij binnentrad zag hij Armand en van Beverden staan. Hij schrok even, maar
voelde zich gerustgesteld toen de kolonel hem vriendelijk begroette. Deze gaf hem
zijn orders en Frederik maakte reeds aanstalten om te vertrekken, toen de kolonel
hem terugriep:
‘Ik heb in het rapport van de executie van den deserteur Ten Hope gelezen, dat
U en luitenant Van Beverden aanwezig waren. Ik heb ook gelezen, dat U zich enkele
oogenblikken met den veroordeelde hebt onderhouden. Was hij een vriend van U?’
‘Neen, kolonel,’ antwoordde Frederik, ‘al heb ik hem wel gekend, vroeger.’
‘Ik kan mij voorstellen, dat op zulk een oogenblik U gedreven werd tot een daad,
die in andere omstandigheden ernstige gevolgen had kunnen hebben. Ik neem
echter in aanmerking, dat U nog niet aan het front is geweest. Ik hoop, dat U zich
in het vervolg zult weten te bedwingen. U kunt nu wel gaan.’
Frederik bleef buiten wachten tot Armand verscheen. Hij zou hem nu eens de
waarheid zeggen, Melusa ten spijt. Armand verscheen na eenige minuten en
verdedigde zich glimlachend en bleek. ‘Maar, mijn beste, ik kon niet
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anders. Door de aanwezigheid der soldaten en vooral van dien ander moest ik het
vermelden, begrijp dat dan toch. Ik heb alleen den term “onderhouden” gebruikt. Je
geval lijkt een beetje op Petrus, die Jezus driemaal verloochende, maar laten we
elkaar niets verwijten. Maurits is dood. Laat de dooden geen schaduwen over de
levenden werpen. Au revoir, wie weet hoe gauw.’
‘Adieu,’ zei Frederik. Hij stapte plotseling het bureau van den
regimentscommandant weer binnen.
‘Ik doe het niet meer,’ zei hij op vasten toon. De commandant wenkte en Frederik
liet zich gedwee wegleiden.
‘Ik had het wel gedacht na die vreemde houding tegenover den deserteur. Komt
meer voor bij die reserve. Gedeeltelijk het gevolg van oververmoeidheid en dan
ineens gedwongen rust. Gaan dan denken. Die rustdagen zijn funest voor den geest
van het leger. Hij moet naar de eerste linies. Eerst een of twee dagen arrest, dan
kan hij denken over degradatie en strenge straf. Pas op voor zelfmoord. Als zieke
behandelen. Laten zich leiden door de stemming van het oogenblik en denken zelf
te leiden. Vaak het meest bruikbare materiaal dus.’
De commandant boog zich weer over zijn papieren, nadat zijn adjudant met
ernstige instemming had geknikt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

54

Klaprozen
door A.J.D. van Oosten
Voor Mary Pos
Hun hoofden droegen hoog voornaam
zij boven 't grof gedrang der klaver,
rood: van de trotsche liefde roos,
den zoelen droom papaver.
Daar ging een reizen om en weer
van stemmen tusschen roode monden,
lachen van oogen, die van ver
en snel elkaar verstonden.
Daar brandde een vurig mozaïek
van huiverend, vluchtig naakt bewegen,
onder den middag viel hun licht
hun drift, een rooden regen.
Behield nochtans elks donker hart
een innerlijkst en diep betrouwen?
Heimlijk en onverwacht verraad
aan hen, was ons beschouwen.
O ziel, die in uw roode bloei
en passie schemerend stond gevangen,
hoe sloeg daar uw herkennen ons
met wreed en vreemd verlangen!
De kortheid van dat heftig uur
besliste voor dit dolend leven;
ik heb uw rooden beker mij
ter volle teuge toegeheven!
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De driehoek
door G.H. Streurman
HET zal een lange avond worden. De kaars, die flikkert op de schoorsteenmantel,
zal ten einde branden en de kamer zal blauw zien van rook, vóór ik haar straks door
de stilgeworden straten naar huis zal brengen. Want er zal veel te praten en nog
meer te verzwijgen zijn!
Wij kennen elkaar nog niet lang, maar er is tusschen ons dat gereserveerde
vertrouwen, waarbij wij liever onze gedachten door den ander laten raden dan dat
wij ze zelf uitspreken. Ik praat echter graag met haar, omdat zij, ondanks haar
zelfstandige maatschappelijke positie, geheel vrouw is gebleven en dit ook niet
tracht te verbergen achter een masker van moderne zakelijkheid. Zij houdt van
kinderen en hangt met een tragische liefde aan haar ouders, vooral aan haar vader;
tragisch is deze liefde, omdat zij zelf gevoelt, dat ze innerlijk aan hen ontgroeit en
dit voor hen niet kan verbergen. Ik kan mij niet losmaken van de gedachte, dat deze
aanhankelijkheid voor een goed deel surrogaat is voor iets, dat ze mist, maar
waarover zij nimmer een woord heeft gerept.
Gisteren kwam ze terug van de bruiloft van haar vriendin en haar beste vriend.
Zij heeft mij vaak over hun driehoek gesproken, mij verteld, hoe het lang tusschen
hen louter vriendschap was, maar hoe ze later bemerkte, dat er tusschen de beide
anderen een verstandhouding groeide, waarbij zij zich tenslotte, ondanks de
hartelijkheid, waarmee men haar bleef bejegenen, in zekeren zin als overbodig kon
gaan beschouwen. Ik heb dit steeds aangezien voor een alledaagsche gebeurlijkheid
en er niet meer aandacht aan geschonken, dan het in dat geval verdiende. Zij was
echter de laatste weken opvallend nerveus en toen ze vertrok voor de bruiloft leek
mij haar vreugde gekunsteld.
Nu zit zij tegenover mij voor de haard en rookt de eene sigaret na de andere. Ik
ben geschrokken toen ik haar zag, maar deed, alsof ik niets merkte en nu brengt
zij, schijnbaar rustig en neutraal, verslag uit omtrent het feest.
Ik vraag haar weinig.
Als ze met haar relaas gekomen is tot aan het diner en mij vertellen wil, hoe
midden in de feestdrukte de twee zich terugtrokken om op reis te gaan, dan wordt
haar stem plotseling onzeker. ‘Arm kind’, denk ik, ‘je hoeft voor mij niets te verbergen’.
Terwijl ik opsta om thee te schenken, vraag ik mijzelf af, of ik haar zal laten merken,
dat ik iets van haar strijd begrijp. Misschien kwets ik haar, maar mogelijk is het ook,
dat zij verlangt naar een vertrouwelijk gesprek.
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Na een oogenblik van zware stilte vraagt ze mij, of ik geloof in vriendschap tusschen
man en vrouw. Ik tracht haar gevoelens te peilen. Het is de gewone vraag van
iemand, die er zelf niet in gelooft. Maar ik wil haar dit niet ronduit zeggen, dus word
ik bespiegelend. Dwaas toch, dat wij zoo vaak tegenover onze beste vrienden
komedianten zijn of voor schoolmeester spelen, als zij - hoe menschelijk - zitten te
tobben. Wij weten het dan plotseling zoo goed en alles is immers zoo eenvoudig!
‘Ja’, zeg ik, terwijl ik bewust het probleem algemeen houd, ‘dat hangt natuurlijk
van de omstandigheden en de personen af.’
Zij voelt blijkbaar mijn ontwijking, want na eenig nadenken formuleert ze
nauwkeuriger:
‘Ik bedoel, als twee jonge menschen, man en vrouw, vriendschap voor elkaar
voelen, geloof je dan niet, dat die vriendschap uit zal groeien tot iets anders?’
‘Tot liefde?’ zeg ik.
‘Ja tot liefde,’ zegt zij.Over haar energiek gezicht spreidt zich een wondere verteedering en ofschoon
ik mij er tegen verzet, begint mij een diep medelijden te vervullen, als ik bedenk,
dat misschien ook deze vrouw gedoemd zal zijn eenzaam die lange, lange weg te
gaan, die slechts weemoedig verlicht zal worden door de telkens weer oplaaiende
hunkering naar vervulling en geluk.Zij wacht op mijn antwoord.
‘Ik geloof, dat heel vaak uit vrienschap liefde groeit’ constateer ik voorzichtig, alsof
't een geheel nieuwe waarheid is, die ik ontdek.
‘Want kun jij precies zeggen, waar vrienschap ophoudt en liefde begint?’
Wij trachten deze begrippen te omschrijven, citeeren Forel en andere wijze
voorlichters, maar het gelukt ons niet en wij keeren terug tot ons punt van uitgang.
‘Als iemand getrouwd is, denk je dat hij dan nog evenveel voor zijn vrienden zal
voelen als vroeger?’
‘Ik geloof het niet,’ zeg ik. ‘Als hij getrouwd is met een vrouw, die hem alles geeft,
wat men redelijk van haar mag verwachten, dan zal zij ook zijn beste vriend zijn en
zal hij de anderen niet meer zoo noodig hebben.’
‘Dan ziet het er vrij somber uit voor iemand, wiens vrienden gelukkig getrouwd
zijn, maar die zelf alleen staat!’
‘Ja, als die vrienden iets meer voor ons waren dan goede kennissen, zeker,
tenzij.... tenzij men elkaar al zooveel gegeven zou hebben, zóó veel, dat er niets
meer te geven of te verlangen overblijft!’
‘Maar dat is immers....!’ protesteert zij.
‘Ja, is het misschien ook.... en toch....’
Weer zijn wij beide alleen met onze gedachten. Ik zie ze komen en ik zie ze weer
gaan, de velen, die mij nader kwamen in dit leven; ik zie hen stich-
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ten een eigen home en opgaan in het groote geluk, dat tot hen is gekomen en ik
weet, dat in den diepsten zin ik overbodig ben geworden zelfs voor hen, met wie
eens hechte en teedere banden mij verbonden. Ik heb echter reeds lang ingezien,
dat wij nooit en voor niemand onontbeerlijk zijn en ook, dat wij, als het moet, ieder
kunnen missen, al valt het soms zwaar, vooral dit laatste te bekennen. Maar wij
vergen altijd zoo veel van elkaar en wij geven vrijwillig zoo weinig. Wij kunnen ons
zelf zoo zelden vergeten.
Mijn vriendin raadt iets van mijn gedachten en vraagt of ook ik die
driehoeksverhoudingen ken. - Ik zeg, dat ik ze ken, meer dan mij lief is.
‘En wat doe je, .... trek je je terug?’ vraagt ze aarzelend, alsof ze vreest, mij te
beleedigen.
Het is immers ook een gewetensvraag. Ik ben er mij van bewust, dat ik dan het
liefst heel ver weg zou gaan, maar ook, dat dit klein en egoïstisch zou zijn en daarom
ben ik steeds gebleven en heb mij tevreden gesteld met te geven, wat men van mij
verlangde en zoo heb ik bevrediging gevonden bij de gedachte, dat ik niemand
onnoodig te kort heb gedaan.Maar toch heb ik het steeds gevoeld: die sterke band, die voor de eeuwigheid
scheen gelegd, is losgegleden; er is telkens iets uit mijn handen geglipt, dat ik niet
heb kunnen en ook niet heb mogen houden, weggespoeld naar de dalen van
berusting, die onherroepelijk onze illusies opnemen en waarheen het ons niet
mogelijk is te volgen.
‘Nu, wat doe je in zoo'n geval?’ vraagt mijn vriendin met klem.
‘Blijven’ zeg ik.
‘Uit plicht?’
‘O, nee, in geen geval! Zulke teere dingen ressorteeren immers niet onder ons
braaf burgerlijk besef van plicht. In laatste instantie hebben wij geloof ik geen plichten
en als wij toch het eene doen en het andere laten, dan komt dat, dunkt mij, omdat,
in de een meer, in de ander minder, maar zeker in ons allen het verlangen leeft, to
make the best of it.’‘Maar alles is dan toch heel anders geworden dan vroeger; wel vertrouwd nog,
maar toch ook zoo vreemd. Het is, alsof er een geheim gekomen is tusschen ons
en de anderen, zóó groot, dat we het liefst een heel nieuw leven zouden willen
beginnen.’
‘O, zeker, maar dat slijt; daar moet men over heen. De eerste ontmoeting is het
moeilijkst. En dan zal ook spoedig blijken, dat er nog zoo veel overgebleven is. Maar
ja, dàt....’
‘Ze verwachten, dat ik met Kerstmis bij hen kom logeeren.’
‘Je gaat natuurlijk,’ zeg ik.
Het is stil; alleen de kaars knettert.
‘Begrijp je, dat het moeilijk voor me is?’
Ik knik ‘ja.’-
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Als ik haar door de leege straten naar huis breng, spreken we nauwelijks een woord.
Ik heb het onvoldane gevoel van iemand, die misschien had kunnen helpen, maar
het niet heeft gedaan; ik heb alleen mijzelf veiliggesteld.
Bij haar woning legt ze haar hand op mijn arm en fluistert:
‘Ik zal gaan!’
Maar ik ga naar huis en bedenk, dat niet alleen in een ‘driehoek’ de vriendschap
vertroebeld kan worden.
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Kroniek
Boekbespreking
C.P. Brandt van Doorne, De Moord op Dokter de Bruijn, Uit de nagelaten
papieren van Simon Meier, Santpoort, C.A. Mees, 1931.
Na een lange stilte - zoodat wij begonnen te gelooven dat de oude heer Brandt van
Doorne het schrijven van verhalen er nu maar aan gegeven had - schonk hij ons
toch nog dit... kleine, pretentielooze, maar in zijn nuchtere leukheid wel echt grappige,
prettig-bezighoudende boekje. Het schijnt een slechte pers te hebben. Ik las iets
van ‘geen kunst’ en meer dergelijke onwederlegbare dooddoeners. Maar laten wij
toch niet bij alle aangelegenheden even dikke woorden gebruiken! De heer Brandt
van Doorne is iemand die zich nooit heel veel om ‘kunst’ bekommerd heeft, maar
blijkbaar alléén behoefte gevoeld, zijn stille, onderdrukt sarcastische opmerkingen
over het leven en het hedendaagsche menschdom tot uiting en tot ons te brengen.
Dat hij dit tot zoo hoogen ouderdom voortzet lijkt mij zéér opmerkenswaardig. Ik
weet niet of ‘het geheim’ van dit pseudoniem al ‘publiek’ geworden is en zal het
daarom niet verraden. Maar ik zou eigenlijk wel willen, dat hij die er zich achter
verbergt, nooit een schuilnaam had gekozen; velen voor wie zijn ‘werkelijke’ naam
iets afschrikwekkends heeft, zouden dan met hem verzoend zijn.
Het woord ‘leuk’ is door het spraakgebruik verknoeid. Maar in zijn oorspronkelijke
beteekenis lijkt het mij op weinig ter wereld zoo toepasselijk als op de geschriften
van Brandt van Doorne. Hem lezende ziet men als 't ware voortdurend zijn ingeslikten
glimlach. Moge die hem ook niet in den steek laten, als hij de gewichtigdoende
recensietjes leest, waarmee zijn laatste verhaaltje hier en daar is ontvangen.
H.R.

Siegfried van Praag, Een man van Aanzien; Marie Schmitz,
Wedergeboorte; Is. Querido, Kater Don Juan; Alle drie: 1930, Amsterdam,
Nederlandsche Keurboekerij.
Een verrassing in deze serie is Siegfried van Praag's: E e n m a n v a n a a n z i e n ,
een boekje van 100 blz. druks, een groote novelle, zeer sober van toon en een
ongewoon onderwerp behandelend. Er wordt onze Nederlandsche litteratuur wel
eens schraalheid en eentonigheid van motieven verweten, maar zoo'n klein boekje
als dat van Siegfried van Praag bewijst, dat we bij tijd en wijlen ook nog wel eens
vindingrijk zijn! Het behandelt in een weldadigen, kalmen ernst, die niet zonder
vurigheid is, de innerlijke verhouding van protégé tot weldoener, een niet voor de
hand liggend onderwerp, maar dat ons van het eerste oogenblik af interesseert.
Want het is zeker iets dat de menschen scheidt: het weldoen en het welgedaan
worden,
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de gecompliceerde motieven, die tot het weldoen nopen, én de gemengde gevoelens
van het geprotegeerd-worden. Weldoen komt niet altijd voort uit onbaatzuchtige lust
tot helpen. Er zijn neven-motieven als: zich zelven een plezier doen, zich door
weldoen in eigen en anderer oogen verheffen of zich op gemakkelijke wijze een
toegang tot den hemel verschaffen, en het is meestal niet zoo gemakkelijk om uit
te maken wát den weldoener drijft. Wie het boekje van Van Praag lezen, zullen ook
nooit geheel doorgronden hoe het in het binnenste van den ouden David Dacosta
gesteld was. Dat is een charme van het boekje. Wij staan voor een even groot,
martelend raadsel als Maurits Koster, de verstandelijk zoo begaafde zoon van
Dacosta's magazijnmeester. Dacosta, de groothandelaar in stoffen, helpt om Maurits'
gaven tot ontplooiing te brengen, maar hij doet dat op een wijze die Maurits
voortdurend prikkelt. Er is in Dacosta's welwillendheid altijd iets kleineerends, iets
dat wegglijdt in de woorden, dat éven steekt, vlijmt en toch ontastbaar is. Maurits
Koster bewondert in Dacosta den rijken, ontwikkelden liberalen koopman en hij
streeft er innerlijk naar hem ebenbürtig te worden. Hoewel Koster maatschappelijk
zeer gemakkelijk opklimt en bovendien een econoom van naam wordt, voelt hij zich
nooit geheel Dacosta's gelijke geworden; het is of de ouwe David hem altijd weer
op de een of andere wijze troeft. Nooit geeft Dacosta de volle maat van waardeering
en warmte, het is of er altijd een grapje, een plagerijtje, een loos woord bij moet
komen, dat de waardeering bleek maakt en dat Maurits een gevoel geeft in Dacosta's
oogen toch maar een burgerjongen zonder savoir-vivre te zijn. Dit gevoel van
vernedering groeit met de jaren, blijft altijd verborgen, beheerscht, maar drijft er hem
steeds toe nieuwe proeven van zijn maatschappelijke kunde af te leggen. Het drijft
hem zelfs tot een lafheid n.m. het verbreken van zijn verloving met een eenvoudig
joodsch meisje en het trouwen met Dacosta's dochter. Alles vergeefsch. Zelfs later,
als hij vader is, kan hij niet op tegen den invloed en de aantrekkelijkheid van Dacosta,
den joyeusen grootvader. Ondanks zijn diepe liefde voor zijn dochter, voelt hij zich
niet in staat haar geheel te winnen, hij geeft het op als hij ziet hoe het kind zich aan
den grootvader hecht en hij voor haar de kille, wat strenge vader moet blijven. En
zoo wordt hij steeds eenzamer. Wij zien dat hij nooit de liefde van zijn vrouw heeft
geraden, omdat hij van meet af aan met een leugen het huwelijk in is gegaan. Wij
begrijpen zijn innerlijke kwelling en zijn uiterlijke stijfheid. Het verhaal is een bitter
symbool van de onderlinge vervreemdheid der menschen. Het is telkens of onze
daden onze gevoelens niet dekken; woorden stichten onheil, maar spreken woorden
werkelijk onze innerlijke gewaarwordingen uit? Onmacht, liefdeloosheid is in deze
levens, maar wij voelen den auteur zélf niet als liefdeloos. Men kan niet op zoo
waardige wijze de misverstanden der menschen beschrijven als men liefdeloos is.
Liefde maakt den blik helder, het bewustzijn ontvankelijk, en ook
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hier ervaart men dat. Het is een knap, zuiver verhaal dat Van Praag ons gaf.
W e d e r g e b o o r t e van Marie Schmitz is uit een geheel ander levensgevoel
geschreven. De titel spreekt al van een ‘wedergeboorte’ iets dus dat niet sterft, terwijl
in Maurits Koster alles tot sterven gedoemd is. Een jong meisje ontsnapt aan den
druk, de sleur van het provinciaalsche ouderlijk huis en geniet van de vrijheid, van
haar werk en haar liefde. Helaas, de gevolgen zijn tragisch; de man van wien zij
een kind verwacht, stelt haar zoo diep teleur, dat zij geen compromis van een
schijnhuwelijk kan aanvaarden. In arremoede trekt zij weer terug naar het ouderlijk
huis, bezwaard, gepijnigd, maar zij verliest niet haar kracht. Voorloopig is hetgeen
haar het meest doet lijden niet de schande of de eenzaamheid, doch haar in de war
gestuurde leven. Doch als het kind er eenmaal is, wordt alles anders. Er komt iets
in haar leven dat er eerst niet was, iets zachts, iets liefs, iets fiers. Innerlijk voltrekt
zich iets in haar. Zij die, genot en vrijheid zoekend, het leven in was gefladderd,
staat er nu met plichten geladen, niet meer vrij, maar innerlijk zuiverder en rechter.
Het doorleefde voert haar dichter tot het leven, tot haar strengen vader, haar zachte
moeder. Met vrouwelijke fijnheid vertelt Marie Schmitz van dezen ommekeer in een
vrouwenziel.
Het derde boekje van de reeks (zij bevat er zes, en ik besprak reeds H e r f s t z o n
van Agnes van der Moer) is Querido's K a t e r D o n J u a n . Een leuk, speelsch
verhaal is dat schetsje over Querido's kat, eerst zoo'n grappig, geestig poesje, vol
koddige dartelheid, later een sterke, Don-Juanachtige kater. Met mannelijke kracht
en intens plezier wordt er verhaald van de oer-driften, de prachtige, onverdeelde
instincten in het leven van dezen mooien, sterken kater, die Querido's liefde en
bewondering bezat.
Er zijn nog twee andere verhalen in het boekje, het eene een wat eentonig hoewel
warm gevoeld zielebeeld van een eenzamen jongeling, wiens eenig geluk de natuur
is. Het laatste is een weergave van het beroemde verhaal van Esther en Haman.
Querido doet het met overgave, warmte en verve. Het valt ons op hoe jong van
geest steeds Querido blijft, al heeft hij zich met de jaren wel beheerscht tot een wat
strakker vormgeving.
JO DE WIT

Jef Last, Kameraden, Rotterdam, W.L. en J. Brusse's U.M., 1930.
Over het algemeen zijn de goede bedoelingen in deze poëzie nog sterker dan hun
verwezenlijking. Er is zeker in de keuze, die Henriette Roland Holst uit Last's werk
deed, iets, dat beloftevol óplicht uit grauwe starre woordmassa's, welke de krachtige
hand van den Meester niet voelden, maar geslaagd als geheel dunkt ons deze
bundel geenszins. Te kort zijn de goede aanzetten. Zij vallen weg tegen wat slap
en kleurloos bleef. En soms is er iets hinderlijks geforceerds in deze gedichten, een
quasi-eenvoud, die ergernis wekt, en het geslaagde bijna verdacht maakt.
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In haar inleiding peilt Henriette Roland Holst heel scherp de geestelijke nood van
dit en veler dichterschap en zij belet ons den schrijver al te hard te vallen over zijn
gemis aan innerlijke oprechtheid, dat hier en daar uit zijn verzen spreekt. Wij
beseffen, dat het geen moedwil is, die hem tot zulk een wankele houding drijft, en
geen zucht te poseeren als minstreel van het proletariaat. Met andere woorden: wij
mogen deze opzettelijkheid in woord- en beeldgebruik en in de daarmede gewekte
gevoels-associaties (die soms een hopelooze sentimentaliteit in het leven roepen!)
niet zonder meer toeschrijven aan de een of andere litteraire houding: zij is oneindig
dieper geworteld; daar, waar zij ligt voor elkeen, die het waagt met open oogen zijn
weg te gaan door dezen tijd. Het is de specifieke nood der hedendaagsche
intellectueelen, maar het is ook de nood van ieder, die nog de wereld door
ongekleurde glazen, hetzij politieke, hetzij ‘godsdienstige’ durft te zien. Het is het
onstilbaar verantwoordelijkheidsgevoel, dat in ons opstaat, dat vertwijfeld om zich
naar bevrediging zoekt, doch dat afgewezen wordt, waar het zich meldt door den
stommen, stalen blik der werkelijkheid.
De arbeiders zullen de liedjes van Jef Last niet zingen, of zij welverzorgd gelijk
immer uit de handen der firma Brusse komen, of als pamfletten voor een dubbeltje
op straat worden verkocht. Elk oogenblik kan de arbeider door de werkeloosheid
getroffen worden in het hart van zijn bestaan en wie zoo leven moet, staat den zin
niet naar muzische bezigheden.
Beter dan gij en ik weet dit Jef Last, daaraan twijfelen wij geen oogenblik. En
toch.... moet hij zijn liedjes schrijven en erin gelooven. In dit ‘en toch’ ligt de tragiek
zijner innerlijke onoprechtheid ganschelijk open, ligt de gekwetste zenuw van zijn
dichterschap bloot. De blinde zelfvervoering, waartoe Henriette Roland Holst in haar
visioenaire momenten vermocht te komen, en die zij uit te storten wist in de wijde,
ontvangende bokalen der schoonheid, is aan de dichters van dit geslacht ontzegd.
De innerlijke gebrokenheid heeft zich doorgezet tot een uiterlijke. En niemand onzer
weet vooralsnog, of zij in een ten doode vermoeid zwijgen of in een stralenden
nieuwen opvaart monden zal.
Bij Jef Last zien wij slechts duidelijk, wat bij de meesten onzer jongere dichters
nog onder schuimenden overmoed, of hooghartige geaffecteerdheid verborgen gaat
en in zooverre is er een ander element van groote oprechtheid juist in zijn werk: hij
schaamt zich niet voor de huidige situatie, waarin het dichterschap zijner generatie
verkeert.
ROEL HOUWINK

Een monument voor Hildebrand van Prof. J. Bronner
De steden van Nederland behelzen minder beeldhouwkunst dan die van
Romaansche landen. Een oud kunstcentrum als Haarlem b.v. wordt slechts versierd
door de standbeelden van Laurens Jansz. Koster door Louis Royer,
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die ook Rembrandt's standbeeld te Amsterdam maakte, en dat van Frans Hals door
Scholz. De schoonste, in de openlucht opgestelde sculptuur is echter het beeldje
van een oud mannetje op den topgevel boven den ingang van het
Frans-Hals-museum, dat voordien berustte in de eetzaal van het weeshuis, waar
Jac. van Looij het zich herinnerde gezien te hebben, zooals men in z'n ‘Jaapje’ kan
nalezen.
De Haarlemmers mogen dus blij zijn, dat zij in een thans nabije toekomst het
prachtige Hildebrand-monument krijgen, waarmee prof. J. Bronner zich in de
allereerste rij onzer moderne beeldhouwers schaart. Onder kleiner plastiek door en
soms met oponthoud, werkte Bronner steeds door aan de negen beelden van dit
monument, - acht van 1.20 M hoogte op de hoeken van den achthoekigen fontein
en één, dat van Hildebrand, van 2 M hoogte, een eind daarvan verwijderd -, waarvan
nu de ontwerpen in gips gereed staan in Euville-steen uitgevoerd te worden.
De plaats, die eerst voor het monument bestemd was en waarvoor het gedacht
werd, is thans helaas niet meer beschikbaar. De beeldhouwer heeft echter een
andere voor zijn werk gevonden, die hem de juiste toeschijnt. Om zich een helderder
voorstelling van het effect te kunnen vormen, heeft hij onlangs op deze plaats een
in carton gesneden silhouet van het monument voorloopig opgesteld, waarvan het
resultaat zijne verwachtingen overtrof. Ik heb foto's van deze nieuwe situatie gezien
en ook mij schenen de beeldjes zich voortreffelijk goed in deze stilte te zullen voegen.
De magistraatspersonen van Haarlem mogen er zich ernstig rekenschap van
geven, hoezéér monument en plaats een onafscheidbaar geheel vormen en van
geluk spreken dat een tweede plaats gevonden werd, die de kunstenaar met recht
een ‘trouvaille’ noemt. In de as van het Pavilloen, met de natuurlijke omgeving als
achtergrond, mag hier met recht van een ‘situatie’ gesproken worden. W a n t h e t
geheel is niet aannemelijk in verbinding met een begroeiden
achtergrond, doch behoort in de vrije ruimte en een groot
v e r b a n d . Met een dergelijke plaats is bij Bronner's ontwerp ook rekening
gehouden!
Zonder dat hij met een architect had samengewerkt, constateerde ook de jury in
haar rapport over Bronner's ontwerp, dat d e g r o o t e , a c h t h o e k i g e
fonteinbak met de kleine figuurtjes op de hoeken, het
k a r a k t e r v a n d e p l e k g o e d z a l b e h e e r s c h e n . ‘De figuurtjes zullen
zich bij het rondwandelen aardig ontwikkelen en zich weerspiegelen in het water.’
Dit wijst er toch op, dat hij in het kapittel over ‘situatie’ stem mag hebben!
Bronner had trouwens reeds in 1914 in de toelichting bij zijn ontwerp geschreven:
‘Deze fonteinkom komt als voornaam architectonisch motief, zal tot in onderdeelen
een architectonisch karakter moeten dragen. De beelden zullen met elkaar een
geheel moeten vormen, zoodat een rythmisch verband
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deze figuren te zamen vat. De opvatting der beelden moet zoodanig zijn, dat door
een eenvoudige behandeling een vaste verbinding tusschen de kom met de
piédestals en de beelden verkregen wordt. De ontwerper stelt zich voor, dat deze
kom van een rustig en liefelijk effect zal zijn.’
Deze woorden worden geheel door de werken bevestigd. Dat de Haarlemmers
zich dit vriendelijke monument, dat zoo geheel in overeenstemming is met de te
huldigen persoonlijkheid en met het karakter zijner ‘Camera Obscura’, waardig
mogen toonen en het de Bronner-juiste plaats geven, waar het moet komen!
In 1914 bekroonde de jury in de prijsvraag voor een monument voor Hildebrand
(Beets) uit 25 ingekomen ontwerpen met algemeene stemmen dat van Bronner,
hetwelk zooveel verdienste had, dat hem zonder bezwaar de opdracht gegeven kon
worden. De jury, bestaande uit K.P.C. Bazel, Prof. A.J. Derkinderen, J. Limburg,
B.I., Jac. van Looy, Dr. J. Mendes da Costa, Prof. A.W.M. Odé, Leonard A. Springer
en den secretaris J.B. van Loghem B.I., constateerde in haar rapport over Bronner's
ontwerp ‘Holland’ o.m., dat in bescheiden vorm in overeenstemming met de bedoeling
van de prijsvraag de gedachte aan Hildebrand en de figuren uit zijn ‘Camera Obscura’
was weergegeven. Het geheel was werkelijk geïnspireerd door de ‘Camera’. De
uitwerking was even verdienstelijk als de bedoeling. De sculptuur was goed, de
houding der figuurtjes was bekoorlijk.
Eenige maanden na deze bekroning werd Bronner door prof. A.J. Derkinderen
aangezocht, de opvolger te worden van prof. Bart van Hove, op wiens aanbeveling
hij in 1907 met subsidie van de koningin, leerling der Rijksacademie geworden was.
Hij herdenkt de lessen van dezen voortreffelijken en strengen docent met veel
eerbied. In 1911 dong hij mede naar den Prix de Rome, verliet in 1912 de Academie
en keerde daar in 1914 terug als hoogleeraar, welke benoeming hij steeds als een
onderscheiding apprecieert.
Het was het begin van een zware taak. Want Bronner was nu niet alleen
beeldhouwer, maar evenzeer docent. Iedere kunststudent weet bij ondervinding,
hoe uiterst moeilijk het is op eigen wieken te drijven, wanneer men niet langer onder
de vleugels der ‘Alma mater’ beveiligd wordt. En Bronner moest niet alleen nog zijn
eigen weg zoeken, maar ook jongen kunstenaars leiding geven en ook een
monument maken. Het was veel, misschien te veel te gelijk.
Alleen ingewijden weten hoezéér Academie en leerlingen in beslag nemen; hoe
vaak de beste krachten reeds verbruikt zijn, voordat met eigen werk begonnen kan
worden; hoe uiterst moeilijk het soms is de weinige oogenblikken te vinden tot
werkelijk ‘creëeren’, geheel los van alles.
Dankbaar herdenkt hij het contact aan de Academie met den edelen,
onvergetelijken Derkinderen, kunstenaar en paedagoog van den eersten
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rang, die met z'n uitmuntende inzichten in het wezen der monumentale kunst - klaar
blijkend uit z'n werken - met enkele woorden den kern eener zaak scherp kon
belichten. Bronner erkent in den voortdurenden omgang met jonge menschen veel
geleerd te hebben. Soms bereidden zij hem teleurstellingen, maar meermalen
beleefde hij vreugde van hen. Door zijn groote verdiensten als paedagoog en docent
won de Academie zeer aan kracht en vruchtbaren invloed.
Derkinderen legde bij Bronner's benoeming bijzonderen nadruk op het doceeren
der decoratieve beeldhouwkunst en op het bewerken van hout en steen. En het
verheugt hem zeer het onderwijs in dit genre van beeldhouwkunst, - begonnen van
den eersten dag af in z'n dagelijksche correcties -, ook onder Derkinderen's opvolger,
prof. R.N. Roland-Holst, te kunnen voortzetten met nieuwe mogelijkheden. In de
versiering der rouwkapel van het Wilhelminagasthuis b.v. hadden twee zijner
leerlingen een voornaam aandeel. Het is hem een groote voldoening, dat
verscheidene zijner oudleerlingen op het oogenblik belangrijke opdrachten uitvoeren
ter versiering van kerken, nieuwe gebouwen, pleinen en parken.
Reeds lang had ik lust om over prof. J. Bronner te schrijven, maar hij is een zuivere,
die zich geheel aan de kunst geeft en steeds alle eer versmaadde. Op m'n herhaald
verzoek stond hij me onlangs echter toe hem weer op z'n atelier te bezoeken.
Dit atelier op de Academie waar hij zijn ontwerpen maakt en soms ontvangen
moet, stemt niet overeen met Leonardo's bewering, dat 's beeldhouwers behuizing
vol steengruis en stof is (al heeft hij nog een tweede atelier, waar ook het steengruis
voorhanden is). Alles glanst er integendeel van die zuiverheid, welke Bronner, met
de orde, bovenal bemint. Schilderijen die oog en geest vreugde en geluk geven,
hangen om hem heen: een voorstudie van een van Derkinderen's eerste Bossche
wandschilderingen; een copie naar Ghirlandajo door z'n jonggestorven vriend Frans
Hogerwaard. Het wordt verder versierd door afgietsels en proeven van volkskunst,
door beelden van een zeer eigen opgevatten Hermes en van een moeder met kind,
door levende bustes van z'n vrouw en dochter en van z'n jonggestorven vriend
Walter van Diedenhoven: eenvoudige en toch stijlrijke beschrijvingen der
persoonlijkheid. Dat Bronner een decorateur is bewijst ook het fraaie ontwerp voor
een medaille.
En om hem heen ‘de soms treffende en aardige schaduwen en schimmen van
nadenken, herinnering en verbeelding, die in de ziel vallen als in een Camera
obscura’, welke Bronner ‘lust voelde na te boetseeren en, met ze wat bij te werken,
in steen gestalte te geven en te groepeeren, er een eenvoudig monument van te
maken, dat ook al aan den openbaren weg geplaatst kan worden, waar wat
vriendelijke belangstelling goed genoeg voor hen is.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

66
Portretten moet men evenwel ook bij Bronner's beeldengroep niet zoeken, zelfs niet
in het beeld van Hildebrand zelf, die hier in den gesuggereerden Hout ‘een plaatsje
van ontwijk’ gevonden heeft, waar hij zichzelven kan toebehooren en ongestoord
en onbespied kan doen wat hij wil. Niet als in een der andere ingekomen ontwerpen
wordt in dat van Bronner in de geestelijke gedachte te veel waarde toegekend aan
den authentieken stoel, waarop de schrijver gezeten was en de authentieke ring
die hij droeg. Noch heeft de gedachte aan een grafmonument voor een gestorven
held den ontwerper te veel beheerscht: het geheel is heroïsch noch somber.
Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, Hildebrand's verre neef, de
onvriendelijke Robertus Nurks, lastig en impertinent, er genoegen in vindend zijne
vrienden en de onschuldigste menschen van de wereld kleine grieven aan te doen,
is volmaakt in z'n onaangenaamheid en hatelijkheid.
Het beeld van het diakenhuismannetje, met niet zeer net onderhouden baard,
hoog in de schouders, stijf in de knieën, in een lange jas, waaraan een hondje
snuffelt, onder den arm het versleten portefeuilletje, waarin de boeken van een of
ander leesgezelschap werden rondgebracht, een parapluie in de hand, laat inderdaad
al het magere en gebogene van zijn gestalte zien.
Op 't hoofd heeft Pieter Stastok Senior nog z'n slaapmuts, die hij niet gewoon
was vóór elf uur voor zijn pruik te verwisselen. In de hand de lange pijp, met het
rooken waarvan hij den tijd tusschen het opstaan en het ontbijt aanvulde. Om een
massaler effect te krijgen, kleedde Bronner hem in een dier kamerjaponnen, die hij
‘in vroeger eeuwen’ gedragen had.
Het beeld van den heer en Mr. Hendrik Johannes Bruis, alias ‘Buikje’, die z'n jas
over den arm draagt, met z'n zakdoek en bamboes met ronden ivoren knop en in
de hand het valies, dat hij op dien brandendheeten Vrijdagachtermiddag genoodzaakt
was zelf te torsen, doet ook ons het hart medelijdend in de borst kloppen. Het
indrukmakende in de verschijning van grootmama Kegge, met haar deftig, stil en
ingetrokken voorkomen, met haar schoone, lange, getrouwe hond, is sterk uitgedrukt:
de kleine, magere vrouw draagt haar leed met hooghartigheid.
Mijnheer van der Hoogen, ‘de charmante’, gekleed in een zeer nauwen rok, met
zeer nauwe en korte mouwtjes, een zeer wijden pantalon met zeer spits toeloopende
pijpen, neemt z'n hartvervoerende houding aan en steekt den duim van zijn
rechterhand door het armsgat van het vestje, zoodat z'n ‘taille fine’ allerschitterendst
uitkomt. De curve dezer houding vindt haar echo in den gebogen rug van een
zittenden hond.
De charmante zet zijn lorgnet in den hoek van z'n oog om een overzicht te nemen
van Suzette Noiret, met haar ‘allerliefst, beschaafd en net besneden uiterlijk’, haar
grooten hoed en haar mandje aan den arm. Dit aanminnige beeld, dat gelijkenis
heeft met 's kunstenaars vrouw, vormt een
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pendant met dat van den charmante, terwijl de volgorde der andere plastieken nog
niet vaststaat.
Ook Teun de jonge jager ziet er hier met de oude weitasch en hagelzak, het kort
dubbel jachtgeweer over den schouder en de schuins opgezette muts, recht
teekenachtig uit.Bronner wilde geen beeldhouwer van pantalons of ‘queues de Paris’ zijn, maar
een houwer in steen van ornamenten, die de figuren uit de Camera moeten
suggereeren. Hij herinnerde zich; dat een beeldhouwwerk, - voordat het een man,
een vrouw, een hond of een anecdote voorstelt -, in wezen de duiding van tastbare
volumen en vormen is, in een zekere orde bijeengebracht. Maar hoewel hij dus het
decoratieve wilde, springt dit het levende niet naar de keel: men ziet eerst de
menschen en dan den stijl. In de eerste ontwerpen waren de figuren illustratiever,
anecdotischer; zij zijn thans, souverein geworden, zuiver plastisch gebleven, zoodat
de vorm de stof als 't ware te niet doet. Architect J.B. van Loghem schreef er eens
van: ‘Er is een grandezza, een fijne hoogheid in enkele figuren gekomen, die ze in
de ware beteekenis tot moderne kunstwerken stempelen.’
De compositie van het monument is gebaseerd op de verticalen der figuren en
de horizontaal van het basement van den fonteinbak. De verbinding tusschen deze
bak met de piedestals der beelden is zeer fijn gevonden.
Bronner ging niet uit van het boetseeren in klei, doch dacht z'n figuren van den
aanvang af in het blok steen. Hij modelleerde niet in de lucht, doch nam van dit blok
zooveel weg, dat de hierin als 't ware opgesloten figuur vrij kwam: hij tastte het blok
aan en hield het toch in tact, maakte het licht: los van de aarde en los van de stof.
Z'n figuren nemen een ruimte van gelijke diepte maat in beslag en de uiterste punten
dezer figuren vormen vlakken, vaak gezamenlijk met den buitenkant van den
fonteinbak.
KASPER NIEHAUS

Tinus van Doorn in de Lakenhal te Leiden
In het Museum De Lakenhal te Leiden heeft de Leidsche Kunstvereeniging in Mei
een tentoonstelling ingericht van werk van een jong, nog onbekend schilder, Tinus
van Doorn. Het is de moeite waard, de aandacht op zijn werk te vestigen, omdat
het een rijke belofte voor de toekomst inhoudt.
Wij staan hier ongetwijfeld voor een belangrijk begin; het werk is modern in den
goeden zin des woords, want het wordt gedragen door de gevoelens en gedachten
van onzen tijd. Op zich zelf zou dit geen bijzondere beteekenis hebben, ware het
niet, dat hier een jongere is, die een sterke persoonlijkheid blijkt en geen voorbeelden
van anderen noodig heeft om er te komen. Invloeden bestaan bij ieder scheppend
kunstenaar, zelfs bij de grootsten, maar ten slotte is er het beslissende eigen woord,
dat gezegd moet
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worden, de eigen persoonlijkheid, die zich moet uiten op een eigen manier.
Van Doorn liet schilderwerk zien naast grafische kunst (linoleumsneden). Zijn
meest persoonlijke, sterkste uiting lijken mij zijn schilderijen; zijn grafisch werk is
ongetwijfeld krachtig en zelfbewust, doch daarin is duidelijker invloed te zien en wel
van grafici als Josef Cantré. Toch weet dit jonge talent een eigen taal te spreken,
al is die verwant aan die van Cantré. Beiden uiten zich in krasse tegenstellingen
tusschen zwart en wit. Zij kennen geen overgangen. Hun werk is ‘derb’ als het
boerenleven, dat zij zoo gaarne verbeelden, met een zware zegging der dingen,
schier boerschnadrukkelijk, maar die desniettemin teederheid niet mist. Bezien wij
deze lino's, dan worden wij bij elk beeld getroffen door de vaste greep, waarmee
de bijzonderheden van het beeld zijn samengepakt tot een altijd sterkbewogen,
levendige compositie. Wanneer ik één bezwaar tegen deze lino's heb, dan is het,
dat de ordening der compositie in min of meer meetkunstige figuren niet steeds
noodzakelijk lijkt en daardoor iets opzettelijks krijgt en ik vraag mij af, of Van Doorn
de vrijheid van uiting niet al te zeer laat beklemmen door dit formalisme. Dat een
houtsnijder of linoleumsnijder tot een zekere rechtlijnigheid komt, is het natuurlijk
gevolg van zijn materiaal. Het snijden met een mes brengt vanzelf rechtlijnigheid
mede. In onzen tijd is de neiging tot rechtlijnigheid echter versterkt door het kubisme,
dat, in de schilderkunst begonnen, op de grafische kunst is overgeslagen en ook
daar heeft geleid tot het oplossen van een beeld in meetkundige vlakken. Daar
echter in de grafische kunst de kleur, van zoo veel belang bij de kubisten, wordt
gemist, heeft het kubisme in de grafische kunst een formalisme gebracht, welke
men nog niet geheel te boven is. Ook Van Doorn is nog te veel bevangen door deze
vormproblemen, welke natuurlijk gewichtig zijn, maar die toch niet a l l e s in een
kunstwerk uitmaken.
Desondanks is er veel schoons in zijn lino's te genieten en dat komt omdat Van
Doorn een sterk levende persoonlijkheid is, die ten slotte ook buiten de strakke
grenzen van een decoratieve vlakvulling weet heen te breken.
In zijn schilderwerk dringt geen enkel vormprobleem zich op. Wij kunnen ons hier
rustig overgeven aan de zuivere uitstorting van een zeer bijzondere gedachtenwereld.
Van Doorn laat de natuur niet los. Al zijn beelden zijn voor ons herkenbaar, maar
hij werkt niet, zooals het heet ‘naar de natuur’. Als hij iets heeft gezien, dat hem
boeit, dan draagt hij dit beeld weken en weken in zich rond tot het eindelijk in zijn
gedachten een vorm heeft aangenomen, die weergeeft, wat voor hem de essentie
van het beeld is. Zoo worden zijn schilderijen wonderlijke dingen, die tusschen
droom en werkelijkheid staan. Het blijkt altijd moeilijk, dit een leek te leeren zien en
toch is het zoo eenvoudig, als men maar inziet, dat de beeldende kunstenaar de
materie niet gebruikt ter wille van die materie, doch alleen om door dit
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medium zijn eigen zieleleven te uiten. Maatstaven, ontleend aan de natuurkunde
of aan de persoonlijke gevoelens of meeningen van den beschouwer, zijn niet
dienstig om een kunstwerk te naderen.
Wat het meest in de schilderijen treft, is de fascineerende kleur, waarmede niet
wordt beproefd, eenige werkelijkheid weer te geven, maar die allereerst het middel
is tot het oproepen van een bijzondere stemming. De beelden zelve zijn eenvoudig
en weinig gecompliceerd. Een paar kinderen met een poppenwagen in het park,
kalveren, blank op een donker erf; een boer, die onder een bloeienden vruchtboom
harmonica speelt; een zuigeling met een stukje speelgoed; een woonwagenkamp
met een der bewoners daarvan, die op zijn handen staat; jong vee in de lentewei,
een vuurtoren met een brok zee en duin; een Brabantsch landschap in den avond....
Wij herkennen dit alles als zoodanig en toch, alles is anders dan wij het zagen. Het
is niet heelemaal werkelijkheid en niet heelemaal droom. Het is soms als een beeld,
dat wij als kind zagen, lang geleden, en dat wij met ons bleven meedragen en dat
wij in gedachten zien in een vreemd licht, en ook is het soms als het beeld, dat wij
ons trachten te vormen van een louter onstoffelijke wereld, waar alles slechts een
afschijn heeft van de werkelijkheid. Op ieder van ons zal dit weer anders inwerken,
maar allen, die in ernstig beschouwen dit werk in zich trachten op te nemen, zullen
ten slotte de emotie ondergaan van een bijzondere schoonheid, van een talent, dat
nu, zij het ook soms onbeholpen, dingen zegt, zuiverder en ontroerender dan aan
menig ouderen kunstenaar is gegeven.
Volledigheidshalve is nog te wijzen op Van Doorn's zoogenaamde
‘lappenschilderijtjes’, n.l. kleine composities, gemaakt met uitgeknipte of uitgerafelde
stukjes van allerlei stoffen gedrukt of geweven goed, geplakt op een fond van grof
grijs linnen. Het zijn niet meer dan aardigheden, maar zij bewijzen een fijn ontwikkeld
kleurgevoel, een uitstekend compositie-vermogen en een gevoel voor humor.
Van het grafisch werk moeten de zeer geslaagde illustraties worden genoemd,
door Van Doorn gemaakt bij Anton Coolen's mooie boek ‘Het donkere licht’. Zij
passen volmaakt bij het karakter van dit boek en men mag hopen, dat zij aan een
nieuwe uitgave van het boek ten goede mogen komen.
En ten slotte zijn daar als een blijk van de technische begaafdheid van dezen
25-jarige een reeks met de pen geteekende naaktfiguren, op het blad neergeworpen
dagen of weken na het uur waarop ze werden gezien; desniettemin zijn de meeste
dezer slechts in omtrekken gedane schetsjes feilloos en zeker neergezet en zij
verraden bovendien een opmerkelijken zin voor plastiek.
Van Doorn's weg zal niet gemakkelijk zijn; daarvoor wijkt zijn werk te veel van het
gewone af. Wanneer hij zijn geestelijke vrijheid behoudt en hard blijft werken - de
kunst is immers ook den grootsten niet in de schoot gevallen - mogen wij veel van
zijn toekomst verwachten.
J. SLAGTER
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Plakkaatkunst van A.M. Cassandre bij huize van Hasselt te Rotterdam
en Frans Buffa en zoon te Amsterdam
In deze tijden van malaise, waarin Hollandsche teekenaars van het aanplakbiljet
vermoedelijk het lot hunner muzikaal aangelegde kunstbroeders deelen en te weinig
werk hebben, mag het sommigen ergernis geven wanneer met zoo veel klem als
in mijn bedoeling ligt gewezen wordt op het werk van een buitenlander, die in Holland
een groot deel zijner opdrachten ontvangt. De waarheid moet echter erkend worden:
een kunstenaar, die zich van deze opdrachten zóó voortreffelijk kwijt als de jonge
Franschman Cassandre het doorgaans doet, treft men onder onze affiche-teekenaars
niet aan, en de reden moet stellig gedeeltelijk gezocht worden in den sterk
verschillenden landaard van den Franschman en den Hollander. Immers, wij zijn
geen werkelijke reclame-teekenaars en zullen op dit gebied nooit schitteren! Van
huis uit schuwen wij daarvoor te zeer het openbare, zijn vaak omslachtig of
zwaartillend, bekommeren ons te duidelijk om stijlproblemen, en als gevolg van dit
alles missen onze biljetten gewoonlijk ‘pointe’. Waren we niet altijd eer een ingetogen,
degelijk en langzaam, dan een snel en demonstratief volk? Bijna zou men schrijven,
dat de Hollander niet lichtzinnig genoeg is om een onbevangen, vreugderijke en
doeltreffende plakkaatkunst in het leven te roepen.
Waaruit echter niet afgeleid moet worden, dat hier te lande nooit mooie affiches
tot stand kwamen - men weet trouwens beter! Wie denkt niet terstond aan Toorop,
Roland Holst, Thorn Prikker, en uit den lateren tijd aan Wijdeveld, Jongert, Van der
Leck, Huszar en zoovele anderen. Het bezwaar echter tegen vele hunner platen is
niet, dat zij niet schoon genoeg zouden zijn, maar juist, dat zij te schoon zijn; iets
te nadrukkelijk kunstwerken in den individueel lyrischen zin!
Vooral geldt dit van de biljetten van het eerstgenoemd drietal. Generaliseerend
gesproken ontkomt men geen oogenblik bij deze baanbrekers aan het besef, dat
men te doen heeft met zéér bekwame kunstenaars, die echter te exclusief in hun
plakkaatontwerpen een zeldzame artisticiteit uitvierden en zich te weinig plaatsten
op het standpunt der reclame, dat een argumenteerend en concurreerend standpunt
is, en moèt zijn. Onwillekeurig verhieven zij zich herhaalde malen vèr boven hun
stof en men vindt dan ook onder deze aanplakbiljetten verschillende, die heel wat
beter tot hun recht komen in een huiskamer of tentoonstellingszaal, dan op het
muurvlak, de schutting of de zuil, waarvoor zij oorspronkelijk bestemd waren. Hun
edele welbespraaktheid overreedt meer in een binnenkamersche stilte, dan wanneer
het deel moet uitmaken van het altijd rauwe geluidsorkest van de straat.
En dan, deze affiches voldoen, op den keper beschouwd, slechts ten deele
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aan onze huidige inzichten op ornamentaal gebied. De kunst van Holst, Prikker,
Toorop e.d. is een decoratief styleerende, hetgeen inhoudt, dat men boven het
anecdotisch-naturalistische begrip uitkwam, boven het plaatjesachtige dus, maar
dat men, de waarde van het vlak erkennend, den voorstellingsinhoud van het biljet
op een vooral smaakvol verstandelijke wijze vervlakte.
De protesten tegen de bovenbedoelde, meer of minder sierkunstig precieuse of
monumentale opvatting der plakkaatkunst bleven dan ook niet uit, in woord noch
daad! Het kunstnijverheidsdasje, meende een jongere generatie, was te sterk
aangehaald geweest en had het eigenlijke leven van het aanplakbiljet nagenoeg
verstikt, alvorens het een groeikans gekregen had. Naar den duivel voortaan met
deze dasjes! .... Het zijn, naar ik meen, vooral de dadaïsten geweest, die tijdens
den oorlog heel sterk reageerden tegen het decoratief gestyleerde ‘kunst’-affiche.
Men sprak onverholen de wensch uit àlle kunst om zeep te willen brengen en riep
de hulp in van het bij uitstek technische middel: de fotografie, om dit te
bewerkstelligen. Zoekend om op onmiddellijke wijze de aandacht te trekken en het
aesthetische daarbij enkel als rem en gevaar beschouwend, kwam men tot de
fotomontage.
Al berust deze dus, naar het mij voorkomt, in oorsprong voor een deel op een
louter negatieven, cynischen grondslag, dit wil geenszins zeggen, dat zij niet
daarnaast ook positieve aspecten toont en hier en daar reeds tot briljante resultaten
aanleiding gaf. Het streven naar objectiviteit en directheid, naar de grootst mogelijke
aandachtsconcentratie, beteekende voor de affichekunst een duidelijke winst. In
ons land vond deze werkwijze tot nog toe weinige bekwame beoefenaars (vooral
Piet Zwart en Paul Schuitema, maar men behoeft slechts aan bijv. Moholy Nagy te
denken om te beseffen, hoeveel in het buitenland reeds in deze richting gepresteerd
is.
Toch lijkt het mij radicaal onjuist, de fotomontage als het uitsluitende of het laatste
woord op dit gebied te beschouwen, gelijk haar verdedigers dat gewoonlijk doen.
De tallooze producten van modieus en cerebraal maakwerk nog buiten beschouwing
latend, mag toch ernstig betwijfeld worden of langs dezen weg ooit resultaten
verkregen zullen worden, die een vergelijking kunnen doorstaan met bijv. het sterkste
dat Cassandre te zien geeft. Waarmee niet ontkend wordt, dat Cassandre zelf aan
de film- en fotokunst niet veel te danken zou hebben. Het zijn niet enkel de
‘onderwerpen’ zijner affiches, welke meestal ontleend zijn aan het arsenaal der
technische vormgevingen, ook zijn visie op en behandeling van deze onderwerpen
verraadt sterk den invloed der huidige techniek. En voor zoover deze visie en
behandeling niet technisch zijn, zijn zij cubistisch te noemen - en het cubisme, men
weet het, vormt een parallel-verschijnsel in de geestelijke wereld met dat der techniek
in de materieele.
Cassandre's kunst houdt het midden tusschen de beide bovenbesproken
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uitersten in opvatting en lijkt mij van beide de voordeelen te toonen. Zèker kan men
niet zeggen, dat deze aanplakbiljetten niet zakelijk, pakkend of reëel genoeg zijn!
In bepaalden zin zijn zij werkelijker nog dan alle fotographische werkelijkheid, daar
ze met een minimum van middelen een maximum van synthetische werkelijkheid,
van v e r b e e l d i n g s -w e r k e l i j k h e i d voor ons oproepen. Evenmin behoeft ge
een oogenblik ook maar te aarzelen of ge hier al of niet met een uiting van beeldende
kunst te doen hebt. Want het eenige verschil tenslotte tusschen deze affiches en
die van Toorop, Holst e.d. ligt hierin, dat bij Cassandre het sierend, decoratief element
geheel en al ondergeschikt werd gehouden aan het doeltreffende en het constructieve
beginsel. Nergens een spoor dus van wat men aesthetisch franje kan noemen;
overal een recht op het doel afgaan en een zuiver functionneele schoonheid, welke
er echter niet minder geestrijk, niet minder fantastisch om behoeft te zijn!
Ge somt deze kunst niet op, door te wijzen op de meesterlijke beheersching van
het vlak, op de volstrekte éénheid van letter en teekening, op het zoowel evenwichtige
als uitdrukkingsrijke spel van lijnen en op de soms zeer suggestieve werking der
kleuren, die allerminst altijd bont of fel zijn, laat staan schreeuwend, die integendeel
af en toe met een bewonderenswaardige terughouding zijn aangewend; bijv. in het
affiche ‘Best Way’ van de London-Midland-Scottish Railway, of in de plaat voor het
onversplinterbare Triplex autoglas - biljetten, waarin enkel wat rood of wat bruin het
zwart-wit-grijs hier en daar verlevendigt. Men kan Cassandre's kunst ontleden in
haar verschillende eigenschappen, zonder ook maar in het minst haar geheim te
bevroeden. Dat geheim toch ligt firstly and lastly in een zeldzame verbeeldingsdrift
en in een beeldende intuïtie, die noch kunstwetenschappelijk, noch
reclamewetenschappelijk afdoend te verklaren zijn.
W.J.D.G.
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Eduard Telcs in Holland
door Dr. M.R.J. Brinkgreve
HET communistisch bewind, dat korten tijd over Hongarije een noodtoestand bracht,
was oorzaak, dat de beeldhouwer Telcs Ede, of Eduard Telcs, in 1920 uitweek. Te
eten was er in Hongarije in dien tijd voor niemand, die als behoorlijk mensch
wenschte te leven. Dat niet alleen - er was ook geen brons meer, geen marmer en
geen gips.
Zoo werd tengevolge van Bela Kun's bewind de Hongaarsche beeldhouwer
medailleur in Holland. In de twee jaren, die Telcs hier werkte (van 1920-1922), later
nog door een verblijf van enkele weken in 1924 gevolgd, heeft hij de reeks plakettes
en penningen ontworpen, die ik in dit opstel in bijzonderheden bespreken ga.
Telcs heeft van de nood een deugd gemaakt - beter, hij heeft waar gemaakt
Plato's schoon woord: Aretè adespoton (van iedere kant is 's levens top bereikbaar).
Toen hij zich eenmaal verzoend had met de gedachte, dat hij nu voorloopig
medailleur was, heeft hij heel de brandende geestdrift van zijn schoone levenskracht
ingezet om een goed penningkunstenaar te worden.
Hij had trouwens altijd belangstelling voor penningen en munten gehad - behoorde
tot de oprichters van de Hongaarsche Vereeniging voor Penningkunst en kende de
Italiaansche penningen en de Grieksche munten beter dan menig ‘numismaat’.
Scheppend werk op dit gebied had hij echter ternauwernood geleverd, en zoo was
de opgave nieuw - met al het lokkende ervan en al de moeilijkheden.
Een hulp - en een zeer goede - vond Eduard Telcs in Jac. J. van Goor, dien hij
in Utrecht leerde kennen; den man, die zoo door en door kundig de medaille in al
haar bijzonderheden beheerscht als modelleur, als gipssnijder, als ciseleur in brons
en staal. Juist doordat Van Goor zijn eigen modellen - in brons gegoten - naciseleert
en ook de stalen stempels retoucheert, omdat hij in Utrecht in de ateliers van Begeer
de geheele vervaardiging der medaille-stempels bewaakte - hij keurde de
verkleiningen, hij zag toe op het indrukken van den opwaartschen stempel in het
staal, dat de slagstempel zou worden, hij zag de stempels, die braken tijdens de
bewerking - hij moest raad geven als er bijzondere moeilijkheden bij het persen
waren - door en om dat alles had hij in zijn bijna dertigjarige werkzaamheid een
schat van ervaring verzameld, waaruit Telcs met graagte putte.
Toen op 12 Mei 1920 Eduard Telcs er zich toe zette zijn eerste werk in Holland
te beginnen, had hij uiteraard nog geen opdracht. Hij begon dus met een vrij ontwerp.
Of het de bloemen waren - die in den tijd van zijn komst in Holland zoo volop
bloeiden, die hem bezielden? Of het wellicht
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het kwalijk verborgen verlangen naar zijn kinderen was, die hij in Hongarije had
gelaten, dat hem bewoog? Zeker is het, dat zijn eerste twee plakettes beide als
‘kind met bloemen’ zijn aan te duiden - de eerste dan meer als geboorte- of
doopplakette gedacht, de tweede zuiver als vrij spel met het gegeven van het kind
en de bloementuil.
Later zou Telcs zelf van deze twee plakettes zeggen, dat het bas-reliefs en geen
eigenlijke plakettes zijn. In dit oordeel ligt heel de ervaring besloten, die Eduard
Telcs in Utrecht gewonnen heeft - heel de ontwikkeling beter gezegd, die hij daar
beleefd heeft.
Om dit duidelijk te maken zonder de stukken zelf er bij te hebben (afbeeldingen,
hoe goed ook, helpen hier maar weinig) is een kleine uitleg noodig.
De beeldhouwer schept in de ruimte van drie afmetingen waarin wij leven (of ons
verbeelden te leven, wat voor den kunstenaar hetzelfde is). Of hij een groot
standbeeld vormt, dat heel een plein als middelpunt samenvat en door zijn zin
beheerscht - een der talloos vele beelden hakt, die een Middeleeuwsche Kathedraal
sieren, of een klein bronsje ontwerpt, dat vertrouwelijk in een bescheiden kamer de
bekoring van zijn warme glanzen brengt, de ruimte waarin wij leven is de plaats
waar het gebeuren der beeldhouwersschepping speelt.
Dit blijft gelden voor het relief. Voor het ‘hoogrelief’ is dit zonder meer duidelijk,
doch voor het bas-relief geldt het niet minder. Het bas-relief geldt met zijn massa's,
welker verhouding des beeldhouwers uitdrukkingsmiddel is, evenzeer in de werkelijke
ruimte mee, als de knop van een deur of de lijst van een raam. We hebben in het
bas-relief te doen met een ‘werkdadige (actieve) ruimtebegrenzing.’ De wand, die
onze ruimte afsluit wordt stoffelijk bewogen, en dringt ons daardoor als het ware
terug; niet afwachtend of wij ons in die richting zullen bewegen, beweegt de wand
door 's kunstenaars scheppende wil zich in onze richting.
De plakette, de penning, de munt daarentegen, is - behoort althans te zijn - een
afgesloten wereldje. De verhouding tusschen penning en bas-relief is te vergelijken
met de verhouding tusschen tooneel en woonkamer. De werkelijk goede
tooneelinrichting aanvaardt om te beginnen haar begrenzing niet als een kwaad,
doch als voorwaarde voor haar aanzijn; verder blijft zij verbeeldingsspel, dat in zijn
uitdrukkelijke loochening van het alledaagsche en doordat het opzettelijk en geheel
afziet van onmiddellijke mogelijkheden een werkelijkheid van andere orde toovert.
Zoo is het ook met den penning, de plakette, de munt. De begrensdheid van het
stuk is het aanvankelijk gegeven en de onderstelling. De massa-werking is functie
van den omtrek, niet de omtrek van de massa-werking (zooals bij het bas-relief).
En in dien beperkten omtrek wordt een eigen ruimte getooverd met een voorstelling,
die deze ruimte geheel in beslag neemt en een wereld in het
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klein vormt, waarin vreemde waarden slechts storen, en die zich ook niet onmiddellijk
bij iets anders aansluit.
Door de beperking, die de kunstenaar zich oplegt, stuwt hij zijn vermogen zoozeer
op, dat hij het omzet in vermogen van andere orde - een schepping van eigen wereld
in plaats van een onderdeel van de wereld van iederen dag.
Daarmee is niet gezegd, noch in de verste verte bedoeld, dat de penningkunst
een kunst van hooger orde zou zijn dan de beeldhouwkunst, doch wel, dat zij is van
andere orde, dat zij hoort in en werkt met een ander stelsel, een stelsel van, om te
beginnen, opzettelijk gekozen waarden, waaruit een verbeeldingswereld wordt
opgebouwd, waarmee een verbeeldingswereld wordt getooverd.
Of het hiermee samenhangt, dat de penningkunst haar ontstaan dankt aan een
schilder, en zoo vaak van schilders stuwenden invloed onderging? Nemen we dit
verband aan, dan lokt ons een mogelijkheid om in ons bijzonder geval hiervan een
nieuw bewijs te zien. Telcs immers zei vaak van zich zelf: ‘Ich bin ein verhinderter
Maler’ en troostte zich over de vrijwel volstrekte afwezigheid van beeldhouwwerk
in Nederland gemakkelijk, door te genieten van den ongekenden rijkdom aan
schilderijen. Deze verwantschap met de schilderkunst zou zeer goed de oorzaak
kunnen zijn van het gemak, waarmee Telcs op een leeftijd, waarop men meestal
geen wezenlijke verandering meer in zijn werkwijze pleegt te brengen, zich inwerkte
in de penningkunst.
Wat bracht nu deze zoon van het duizendjarige rijk, deze onderdaan der
legendarische Stefanskroon aan ons, bewoners der lage landen bij de zee?
Voor zoover ik op het oogenblik kan nagaan niets, wat wij als kenmerkend
Hongaarsch zouden kunnen aanwijzen.
Hierin ligt een der meest wezenlijke kanten van Eduard Telcs geheel besloten.
Als mensch in de samenleving door en door Hongaar, in zijn doen en laten evenzeer
als in zijn gehechtzijn aan zijn volk en de geschiedenis daarvan, in zijn liefde voor
zijn land vooral, reikt hij als kunstenaar boven de beperktheid van een plaatselijke
of landelijke groep uit en verschijnt ons als drager van een erfenis der eeuwen,
welker schatten van zeer verschillende herkomst zijn, doch in zijn blijde wereld elk
hun eigen met zorg gekozen plaats hebben, waar zij met liefde onderhouden worden.
Ge moet van dezen Meester geen onverwachtheden verwachten. Hij zal U niet
verstomd doen staan, doordat hij onvermoede banen betreedt. Veeleer zult ge om
te beginnen gevaar loopen te meenen, dat ge tegenover zuiver ‘academisme’ staat
en U daardoor afwenden voor ge goed hebt toegezien.
We willen dit eerst nagaan aan enkele medailles en plakettes, die géén portretten
zijn.
De gegevens zijn de oude bekende; oud zooals de zon en de wolken, de boomen
en de bloemen oud zijn; bekend zooals ons thuis bekend is en de stad en het land
waar wij wonen. Oud, bekend, zoodat alleen de werkelijke
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levensaandacht ze nog opmerkt; oud, bekend, zoodat zij, die werkelijke aandacht
voor het leven hebben juist hierin zich verdiepen en hierin verzonken de schoone
innigheid vinden, die zij zoeken bovenal.
Na de kinderen met de bloemen kwamen twee reclamepenningen, waarvan één
voor het penningbedrijf zelf.
Op dezen penning ziet men een engeltje bezig met de hamer en een handstempel
penningen of munten te slaan; dit kleine kereltje slaat, zooals in de oudheid de
Grieksche en Romeinsche munten werden geslagen. Door deze voorstelling, zóó,
wordt het hedendaagsche penningbedrijf voor het oog van den beschouwer
onmiddellijk verbonden met de werkzaamheid in die oude tijden, waaruit de prachtige
Atheensche en Siciliaansche munten stammen.
De schoonheid, de vertrouwelijke bekoring, welke ook van den hedendaagschen
penning de meest wezenlijke eigenschap moeten zijn, worden ontheven aan het
druk en luid bewegen van het machinaal bedrijf.
Geleid door zijn smaak en zijn zuivere geestdrift, geleid ook door zijn eerlijke
bedoeling om wat hij deed in alle opzichten zoo goed mogelijk te doen, greep de
beeldhouwer, die over reclame nooit gedacht en zelden wat gehoord had, in ééns
de kern, die zoovelen nog ontgaat, welke reclame als hun vak beoefenen. Hij zocht
namelijk niet iets wat de aandacht trekt, doch hij zocht en vond een onmiddellijk
overtuigende uitdrukking voor het beste en bekoorlijkste in de zaak, waarvoor hij
den beschouwer wilde innemen.
Maar nu laten we terzijde dat het een reclame-penning is, nu laten we buiten
beschouwing dat hier een engeltje afgebeeld is en we zien af van de bezigheid van
dit engeltje, en we bekijken den penning als stukje beeldhouwkunst - we bekijken
het spel van lijnen en licht en schaduw en we tasten de massa's af en we geven
ons vol vreugde rekenschap, dat zelden in de geschiedenis der beeldende kunst
een kinderlijfje zóó is weergegeven, zoo met alle teere bekoring, zoo met alle
spannende zwelling van gezond en groei belovend vleesch, doch dat de liefdevolle
aandacht waarmee de kinderziel hier uitgedrukt is, wellicht nog zeldzamer is.
Wie die drie werken (Geboorteplaket; kind met bloemen; penningslaand engeltje)
tezamen beschouwt en dan, vooruitloopend op den gang van dit opstel, kijkt naar
het portret van Henk Brinkgreve, zal zich niet verwonderen, dat Eduard Telcs een
zeldzame gave heeft om met kinderen om te gaan, om kinderen te boeien en te
bekoren, om met de kinderen kinderlijk het leven te genieten in blije onbezorgdheid
en tevens in zoo diepe verzonkenheid, dat weinig volwassenen tot een zelfde innige
aandacht in staat zijn.
Inmiddels werd Eduard Telcs echter ook in Holland tot werk van wijder strekking
geroepen.
Voor den penning aangeboden aan Mr. Dr. W.F.J. Frowein als directeur der
Rijkskolendistributie had Telcs teruggegrepen naar de oudheid en het
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troostende en warmende vuur verzinnebeeld in den Titan Prometheus, die immers,
den goden ten trots, het vuur aan de menschen had gebracht.
Het ontbreken van een geschikt levend model stoorde hier den beeldhouwer
merkbaar, meer dan bij de kinderlijfjes die hij te voren geboetseerd had.
Deze penning is daardoor een keerpunt van beteekenis geworden. Het stuk zelve
moge wat mats hebben en lang niet het beste zijn, wat Telcs hier ontwierp, de
worsteling met deze opgave werkte achterna verlossend.
Toen enkele maanden later Telcs de opdracht kreeg voor den eerepenning,
waarmee een groep vooraanstaande Rotterdammers den aftredenden burgemeester
A.R. Zimmerman hun erkentelijkheid wilden betuigen, stoorde de nieuwe wijze van
werken, zonder levend model, hem niet in het minst meer. Integendeel, in dien
tusschentijd was aan de moeilijkheden, die Telcs in de Prometheusmedaille had
overwonnen, bij hem het inzicht gerijpt, dat het werken naar model metterdaad niet
het laatste woord was in de beeldhouwkunst. De keerzijde van den
Zimmermanpenning bewaarheidt dit ten volle. Een Romeinsch magistraat staat daar
bij - zeer bescheiden in den achtergrond gehouden - drievoet, den eed afleggend
‘dat hij de belangen van het gemeenebest naar eer en geweten behartigd heeft.’
Daaromheen als randschrift het trotsche woord dat Horatius sprak van den ‘man’,
dien hij niet meer had gezien, den ‘man’ waarvan hij gehoord had, dat er vroeger
zoo hadden geleefd, den ‘man’ die zijn taak ten dienste der gemeenschap vervult,
zonder zich te bekommeren om wat ‘men’ daarvan zegt.
Zeker, de toga-studiën, die Telcs voor dit ontwerp maakte, waren zeer grondig
en de prachtige val van de plooien zou hij ongetwijfeld niet zoo meesterlijk hebben
doen golven als hij niet geheel op de hoogte was geweest hoe zoo'n toga eigenlijk
gesneden en hoe gedragen werd.
En de manlijkheid, waarvan Horatius' vers bericht, kende Telcs uit onmiddellijke
ervaring beter dan de oude Romeinsche dichter.
Maar dit alles is in dit ontwerp voorondersteld en geheel verwerkt, verwerkt tot
een levende stuwing en deining van lijnen en licht en massa, herschapen tot een
leven van eigen orde en eigen werkelijkheid.
Onder de plaketten en penningen, andere dan met portretbeeldenaar, is de
keerzijde van den Zimmermanpenning, naar het mij wil voorkomen, de belangrijkste,
die Telcs in de jaren 1920-'22 heeft ontworpen.
Zulk een hoogte haalt zeker niet de Triton-kop, geboetseerd ter herinnering aan
de Nederlandsche tentoonstelling in Kopenhagen. Blij spelend blaast de God in
jonge levenskracht; wijd, ruim, zonnig en zeeïg is dit stuk, als de Triton-verzen uit
het begin van Gorter's Mei.
Maar ook die Triton is noch Balder, noch Pan, en zelfs niet de werkman uit het
Kleine Heldendicht....
Eerder zou te vergelijken zijn de groote plakette voor Wesanen en Laan,
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een ongeveer half-levensgroote man, staande in een boot met de roeispaan in de
hand, terwijl hij de andere hand boven de oogen houdt om in de verte te kunnen
zien. Als stoffelijke schepping is dit werk eer meer dan minder. Het stuk heeft een
prachtige vaart en is zeer groot behandeld, bovendien van een luchtige en heldere,
bijna zonnige ruimtewerking om de gestalte, welke af te tasten een verfijnd genot
is. Als we echter na de eerste verrukking over het rijpe zinnenschoon ons bezinnen,
dan kan er zelfs geen sprake zijn van ernstige vergelijking.
Deze plakette is een ‘gebeuren’, de Zimmerman-penning een beleving.
Of zou wellicht op één lijn met de Zimmerman-penning te stellen zijn de plakette
aangeboden aan den heer van Stipriaan Luiscius, door de Nederlandsche
Vereeniging van Meelfabrikanten? Het is een betrekkelijk kleine plaket, in drieën
gedeeld als een drieluik. In het midden zien we den werkman uit de meelfabriek,
links den zaaier, rechts den maaier. De ingetogen behandeling van het relief, de
prachtige maatgang der rijke lijnenbeweging, doen niets af aan de sterke, bijna ruige
uitbeelding van het groote lied van den strijd om het dagelijksch brood, hier met
enkele trekken overtuigend weergegeven.
Telcs levert echter zijn beste werk pas, wanneer hij portret boetseert. De levende
mensch, de menschelijke gestalte, en in het bijzonder uiteraard het gezicht, dat is
het onderwerp en het gegeven bij uitnemendheid voor dezen meester.
De plakette van Ludwig van Beethoven vormde het begin van de reeks penningen
en plaketten die Telcs in Utrecht boetseerde.
Werken naar foto's is een bezigheid, die Eduard Telcs allerminst ‘ligt’. Het portret
van den levenden mensch boetseert hij alleen naar het leven. Dat hij desondanks
na zijn eerste twee kinderplakettes met vuur en geestdrift een Beethoven-kop
onderhanden nam, behoeft dan ook eenige verklaring.
We vinden deze in de overweging, dat het boetseeren van een Beethovenkop
(zooals trouwens ook van later gevolgde Mozart, Bach en Goethe) niet zonder meer
hetzelfde is als het boetseeren van een portret van een levend mensch, vooral niet
voor een kunstenaar als Telcs. In de groote mannen ziet deze beeldhouwer, die
een zeer groote liefde heeft voor schoone letteren en muziek, de verpersoonlijking
van hun werk.
Bij het boetseeren verdiept hij zich zeer in de beschikbare gegevens, doch slechts
om aan de hand daarvan de gelaatsuitdrukking te herscheppen, die voor zijn
verbeelding het best dezen kunstenaar weergeeft.
De Beethoven, dien Telcs in Utrecht boetseerde, is de componist van de
Mondschein-Sonate en van de eerste Symphonie, zooals hem bij den Bach, dien
hij later in Budapest modelleerde, de Mattheuspassion vervulde en de Goethe, die
in 1924 in Utrecht ontstond, de dichter is die de milde troost
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en de bezonken berusting van de 4de en 5de acte van de tweede Faust zich had
verworven.
Trok hem bij deze drie vooral de ‘boodschap’, die zij de menschheid brachtten
(daar dan toch ook Telcs een der zeer weinigen is, die deze boodschap verstaan),
in Mozart trof hem vooral de verfijning van den vorm, heel die rijke weelde van
maatgang en kleur en klank, van de 18de eeuwsche beschaving en hare wellevende
voornaamheid.
Toch is deze opvatting van den beeldenaar van groote mannen uit vroeger tijd
de oorzaak, dat Telcs hierin niet het beste geeft waartoe hij in staat is.
Want Eduard Telcs is een zeer sterk levend mensch, die het oogenblik éér naar
waarde weet te schatten, éér in zijn volheid weet te beleven, dan de tijdelooze, of
althans de grens van het enkele menschenleven te buiten gaande verhoudingen.
Daarom zijn hem de portretten naar het leven veel meer welkom. Dààr kan hij
zijn aandacht voor den enkeling en voor het enkele ding uitleven; dààr adelt hij deze
aandacht, die bij anderen vaak in nieuwsgierigheid ontaardt, tot verdieping in de
volheid van het nooit zich herhalende, steeds slechts eenmaal intredende oogenblik.
Ontspant zich bij vele impressionistische meesters, met wie Telcs in dit opzicht
vergelijkbaar is, de belangstelling in het toevallige verschijnsel en het toevallige
gebeuren veelal tot eindelooze verveling en bijna steeds tot onmacht om al de
veelheden tot een eenheid samen te vatten, Telcs doorleeft heel den rijkdom van
zijn niet minder nauwkeurige, alle bijzonderheden recht doende waarneming tot een
herschepping in en uit de verbeelding, waardoor Telcs' portretten de warme bekoring
van het verenkeld-gegrepen leven vereenigen met de wijde rust der tijdelooze
schoonheidsbeleving; het zijn werken, bij het zien waarvan niemand ooit kan
betwijfelen, dat de maker een kunstenaar is, die zijn kunst zéér hoog houdt.
Laten wij die portretten nog eens van een anderen kant benaderen, als werken
uit den tijd, die hoe langer zoo meer de aandacht gaat richten op de ‘psychologische’
beschouwing; die dus in het menschelijk beleven en gebeuren vooral let op de
aandoeningen en stemmingen, op de drijfveeren en de beweegredenen, kortom,
op wat men ziele- en geestesleven noemt. Niet dat Telcs zelf ooit veel tijd besteedde
aan psychologische studiën. Hij is beeldhouwer en hij leeft vóór alles in de
schoonheid van de beeldende kunst en de zinnelijke wereld. En daarna vragen
muziek en woordkunst, geschiedenis en nog tal van andere gebieden van
menschelijke werkzaamheid veel eer zijn aandacht dan opzettelijke menschenkennis.
Doch kijk nu die beeldenaars aan; laat de geheele reeks aan Uw oog voorbijgaan,
de geleerde Knuttel, de bankier Gilissen, de overheidspersoon Zimmerman, de
zakenman Croll, de zangeres Aaltje Noordewier, de beide kinderen Von Weiler en
Henk Brinkgreve.... en ge staat versteld over de
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zekerheid waarmee én de groep, waartoe ze behooren én de plaats, die zij daarin
innemen, voor ieder is uitgedrukt volledig en geheel in de schoone verschijning van
een fijn en rijk geleed, maar steeds ingetogen relief. De bezonken en liefdevolle
verdieping in de aanschouwing onthult hier in haar meesterlijke weergave door de
voornaam boetseerende hand, den toeschouwer, die kijken kan, geheimen van aard
en levenshouding der uitgebeelde menschen en kinderen, welke de beeldhouwer
zelf zeker niet onder woorden zou hebben kunnen brengen.
Nog van een anderen kant willen we Telcs' portretten beschouwen.
Telcs is, we zeiden het reeds, verwant met de impressionisten, de kunstenaars
dus, voor wie het leven in het oogenblik opgaat. Voor hen is alle duur, alle verleden
een last, een hinderlijke weerstand, die belet het oogenblik te vatten in zijn zuiverste
verenkeldheid, het oogenblik in zijn volle eenzaamheid. Zij zien het oogenblik als
de eenig levende werkelijkheid waartegenover verleden en toekomst onwerkelijk
zijn. Het oogenblik alleen is - doch het is slechts éénmaal, nimmer komt het weer en zoo bezien is het ook volstrekt onvatbaar, ja onbenaderbaar.
Ook voor Telcs geldt het oogenblik - doch voor hem geldt het oogenblik als het
werkelijke nu, dat het verleden vooronderstelt en de toekomst inhoudt, het oogenblik
als de werkelijke grens waarin toekomst verleden wordt. Daarmee is voor Telcs
iedere overgeleverde vorm in zich zelf een mogelijkheid; of zij gebruikt kan worden
hangt af van het vermogen des kunstenaars, of deze in staat is den vorm te
herscheppen voor het oogenblik, dat is voor de eeuwigheid in haar verschijning van
nu.
En zoo ziet hij ook zijn modellen, frisch, onbevangen in heel die vonkende
spanning, die het werkelijk geleefde oogenblik geeft, doch tevens met die omvattende
aandacht, die in den levenden mensch ziet den mensch, die geleefd heeft en nog
heeft te leven.
De penning, de plakette, vroegen in Utrecht Telcs' aandacht, met uitsluiting van
vrijwel alle andere. Maar Eduard Telcs zou zichzelf niet geweest zijn, wanneer hij
niet ook in Utrecht toch althans enkele vrij in de ruimte staande werken had
uitgevoerd.
En in de vrije beeldhouwwerken vinden we terug wat we bespraken naar aanleiding
van de penningen en plaketten.
Voor het groote gebouw der Edelmetaal Bedrijven in den Haag, Plaats 2 hoek
Noordeinde 1, boetseerde de meester in 1920-'21 drie meer dan levensgroote
kinderfiguren, die, elk tweemaal herhaald, de daklijst van dat gebouw dragen. Deze
beelden, uitgevoerd in ruigen steen, zijn ondanks die bijkomstige omstandigheden
zóó fijn, zóó zacht mollig van uitdrukking, zóó blij spelend, dat zij hooren tot de beste
kinderbeelden, die ik ken.
Daarbij vergeleken, zijn de maskers, die Telcs boetseerde als sluitsteenen, die
een paar meter boven den grond wat licht en schaduw in de strakke lijnen
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van den bouw moeten brengen, hoewel geestig en sterk in hun strakke behandeling,
van veel minder beteekenis.
Hooger, van inhoud vooral, rijzen dan weer de beide beelden van de zilversmeden
Vianen en Lutma - bestemd om aan het zelfde gebouw weerszijds van den ingang
te worden opgesteld, doch tot op heden nog slechts in gips uitgevoerd. Zij vormen
in het werk-in-de-ruimte de tegenhangers van de plaketten van Beethoven, Mozart,
Bach en Goethe, evenals de buste van Mevrouw Noordewier te vergelijken is met
de portretpenningen.
Van al deze werken is de buste van Mevrouw Noordewier zonder eenigen twijfel
verreweg het belangrijkste.
In dit borstbeeld vinden de scheppingsdrang en de verbeelding van den in
ruimtelijke massa eerst recht zijn uitdrukking vindenden meester plotseling volle
vrijheid. Onder den indruk van de kunst van deze zangeres heeft Telcs een werk
geschapen, dat ons verrukt, alsof de klank-schoonheid van den vromen zang daarin
tot licht en glans geworden is, zóó stil en tegelijk zoo sterk, dat het marmer er van
verheven wordt tot ijle onstoffelijkheid.
Zoo is dit werk - almee het laatste, dat Telcs in Holland uitvoerde - geworden tot
de verstoffelijking van heel dat stukje beschavingsgeschiedenis, dat ligt in de
werkzaamheid van den Europeeschen meester in ons lage land bij de zee - de dank
van wat de meester uit het Oosten hier vond, in zijn kunst herschapen tot tijdelooze
geldigheid.
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Keizer Karel en de Muntpoort te Dordrecht
door P.L. Broeksmit
II
(Slot)
IN de Muntpoort valt in de eerste plaats, naast strenge renaissance vormen, de
schilderachtige aankleeding op, zooals deze in het laatst der 15de en in het begin
der 16de eeuw in Toscane en vooral in Lombardije worden toegepast. Vandaar, dat
in vele kunsthistorische werken deze poort wordt genoemd een merkwaardig, doch
opzichzelf staand werk in den Noord-Italiaanschen renaisancestijl.
Dit is slechts ten deele zoo, want we zullen zien, dat er samenhang is met oudere
werken, vooral wanneer we het muntgebouw in zijn oorspronkelijken staat
beschouwen.
Van het bouwwerk, zooals het eertijds zal zijn geweest, bestaat slechts één
afbeelding en wel die van A. Schoemaker (1730), welke berust bij het Kon.
Oudheidkunsig Genootschap. (Copie in het Gemeentelijk Archief te Dordrecht in
Dordracum illustratum van Mr. S. van Gijn.)
In het laatst der 17de eeuw werden geveltop en balustrade afgebroken en werd
naar den toenmaals heerschenden Palladio-stijl een breede kroonlijst, rustende op
twee pilasters aan weerszijden van den gevel, aangebracht.
Schoemaker heeft dus een oudere afbeelding tot voorbeeld gehad. Wanneer we
op de bestaande, ietwat schetsmatige teekening mogen afgaan, dan zien we, welk
een prachtig bouwwerk voor een goed deel is verloren gegaan.
De vlugge Vlaamsche geveltop, de balustrade daarnaast en de cartouches binnen
de rondbogen der vensters te samen met de monumentale poort zullen aan het
geheel iets bijzonder karakteristieks verleend hebben.
Van dit alles is alleen de poort overgebleven en dan nog maar ten deele, want
de bekroning ervan is verdwenen, maar toch, wat er van bleef, is een beschouwing
overwaard.
De omlijsting van den boog, de archivolt, rust door imposten op de impoststijlen.
De booglijst wordt gevormd door boogsteenen met verdiept veld, afgewisseld door
boogsteenen met leeuwenkopjes. Grootere en kleinere leeuwenkoppen zijn op de
impoststijlen en de imposten aangebracht, terwijl de sluitsteen een sterk sprekenden
leeuwenkop draagt. De leeuwenkopjes op de impoststijlen aan de voor- en aan de
dagzijde wisselen met rozetten. De Geldersche roos was immers het muntteeken
van de Munt van Holland. Nauw aangesloten aan de impoststijlen verrijzen op vrij
hooge piedestals de
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beide pilasters, bekroond door korinthische kapiteelen. De architraaf uit drie platen
samengesteld, wordt in het midden gesteund door den sluitsteen met leeuwenkop
van den toog en rust aan beide zijden op den smallen deksteen, den abacus van
het kapiteel. Daarboven is de fries met het reeds behandelde opschrift aangebracht.
Het geheel wordt door de kroonlijst gedekt. En daarboven verrees eenmaal de
bekroning, bestaande uit een rechthoekig schild met het keizerlijke wapen, gevat
binnen twee smalle Korinthische pilasters en gedekt door een tuitvormigen opzet,
waarbinnen de Leeuw van Holland, en ten slotte door een driehoekig fronton.
De schachten der pilasters zijn gevuld met grottesken en kleine cartouches, terwijl
op de voorzijden der piedestals groote cartouches bijna het geheele vlak dekken,
doch deze zijn zoo afgesleten, dat daarin nauw'lijks meer te onderscheiden zijn de
kop van een aap en die van een ram, beiden met afhangende vruchtenslingers.
In de zwikken van den boog zijn medaillonportretten aangebracht, die ondanks
de bijzondere fijnheid van uitvoering, krachtig spreken, terwijl het fantastische
lijnenspel van de grottesken den frisschen, tintelenden geest van den
beeldhouwer-bouwmeester weerspiegelt. En toch is daarin een zekere strakheid,
doch juist dat strenge met die verrassend speelsche uitingen in de versiering kunnen
we bijna overal waarnemen, waar de renaissance haar intrede heeft gedaan.
Hoewel en het poortje en het gebouw, waarvoor het de passende aankleeding
eenmaal vormde, onherstelbaar verminkt zijn, is er nog een glimp van vroegeren
luister gebleven en spreekt uit de poort nog altijd een zekere voornaamheid.
Door Donato d'Angelo, genaamd Bramante (1444-1514), werd aanvankelijk,
tijdens zijn werkzaamheid te Milaan tot 1499, een rijkdom in versiering gehuldigd,
die in Lombardije hoogtij vierde in de 2de helft der 15de eeuw en die zou culmineeren
in de weergaloos rijke aankleeding van de Certosa di Pavia, het Karthuizer klooster
bij Milaan, waaraan Giovanni Antonio Amadeo o.m. het prachtige portaal en den
kloosterhof bezorgde. Uitbundig is aan deze Certosa de versiering van de
omlijstingen van portieken en vensters.
Het is vooral Bramante geweest, die figuren in meer vasten vorm gaat behandelen,
daarmede het antieke Romeinsche ornament meer nabijkomende dan de meesters
vóór hem. Eerst na 1599, tijdens zijn verblijf te Rome, zou hij de strengere
renaissance meester worden.
De Noordelijke landen zouden reeds tegen het einde der 15de eeuw kennisnemen
van de Lombardische en Toscaansche kunstuitingen. Aanvankelijk kwam deze
kennis over Frankrijk en Vlaanderen tot ons, doch reeds spoedig geschiedde dit
rechtstreeks, toen de noordelijke kunstenaar den weg gevonden had naar Italië over
de Alpen. En nu zijn het de Lombardische portalen
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geweest, vooral die van den Dom te Como en van den San Lorenzo te Lugano, die
aan deze zijde der Alpen veelvuldig tot voorbeeld zouden worden genomen. Aan
den Dom te Como waren de broeders Tommaso en Jacopo Rodari en Christoforo
Solaris werkzaam, terwijl voor den San Lorenzo te Lugano gedacht wordt aan de
broeders Rodari. Hebben de portalen te Como, geornamenteerd met
kandalaberzuilen, hoewel uit het begin der 16de eeuw, reeds een min of meer barok
karakter, de hoofdingang van den San Lorenzo te Lugano is meer een werk van de
hoog-renaissance. Met deze portieken is de Dordtsche Muntpoort in opzet en
versiering uit de verte verwant.
In verband met de versiering moeten we met een enkel woord nog het renaissance
ornament bespreken.
De renaissance heeft aan het laat-gotische blad- en rankwerk en het vaak
toegepaste moorsche bijwerk een geheel nieuwe richting gegeven en wel door de
Italiaansche arabesken, de rabeschi der 15de en 16de eeuw, waaraan de
kandalaber-motieven en de oudere grottesken reeds spoedig worden toegevoegd.
De echte arabesk, d.w.z. die van de Islamietische volken, een 8ste eeuwsche
navolging van het laat-antieke acanthus-rankwerk, is een streng gestyleerd rankwerk
met bladen in de lengte voor de helft doorgesneden.
In ongebreidelde afwisseling is het rijke rankwerk, waarin somtijds naturalistisch
bloem- en plantwerk voorkomt, toegepast. En hoewel de Koran de uitbeelding van
de mensch- en dierfiguur verbiedt, geven ornamenteeringen uit Perzië, uit de
gebieden in 't algemeen van de Schiiten, d.z. de volgelingen van Ali, die gehuwd
was met Mohammed's dochter Fatime, en der fatimidische Egyptenaren deze figuren
toch te zien. De Islamietische arabesk wordt ook wel moresk genoemd, ter
onderscheiding van de Italiaansche der renaissance, die zich bezig houdt met een
minder streng gestyleerd acanthusrankwerk, met medaillons, tropeeën,
vruchtensnoeren, met maskers en met het oud-Romeinsche inscriptieschildje, de
z.g. cartouche. Ook worden wel dierfiguren, o.a. dolfijn en ramskop en een enkele
maal reeds de menschfiguur toegepast.
Vooral in de vroege renaissance zijn de figuren teer en fijn behandeld, gevolg
van het toepassen van kleine motieven voor grooter werk naar voorbeelden, door
goudsmeden afgedrukt op papier met behulp van de door hen gegraveerde koperen
platen. Het is de goudsmids- of platereskenstijl, naar het Spaansche woord plateros,
dat eigenlijk zilversmid beteekent.
Eerst Bramante en zijn school - men spreekt voor Lombardije van een stile
Bramantesco - zouden, zooals reeds gezegd, in meer vaste constructie de menschen andere figuren in de versiering gaan opnemen.
De cartouche, van cartoccio, d.i. Kaart, wordt later in de Noordelijke landen
verwerkt tot het rolwerk, het bij uitstek Vlaamsche gegeven, dat
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TEEKENING VAN A. SCHOEMAKER UIT 1730, WEERGEVENDE HET MUNTGEBOUW ZOOALS HET VOOR
1682 ZAL ZIJN GEWEEST

MORESKEN VAN PETER FLÖTNER,

† 1546
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DOM TE COMO, PORTAAL LINKERVLEUGEL; VAN DE BROEDERS TOMASO EN JACOPI RODARI, EIND
15DE EEUW (FOTO ALINARI)

SAN LORENZO TE LUGANO, PORTAAL; TOEGESCHREVEN AAN DE BROEDERS T. EN J. RODARI, 1517
(FOTO ALINARI)
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GROTTESKEN VAN RAFAËL IN EEN DER LOGGIËN VAN HET VATICAAN TE ROME,
ALINARI)
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hier te lande betrekkelijk weinig, in de Zuidelijke Nederlanden en ook in Duitschland
des te meer zou worden toegepast. Het rolwerk maakt den indruk, alsof de cartouche
is gelegd op een ietwat grooter blad, waarbij smalle openingen in het opgekrulde
randwerk de pijltjes of andere uitsteeksels van de cartouche vangen.
Is de moresk een bij uitstek vlak ornament, eenigszins plastisch werken de
Italiaansche arabesken. Toch blijven ook deze nog vlak ornament, evenals de
jongste siervorm uit het laatst der 15de en het begin der 16de eeuw, de grotteske.
Het vlak blijft behouden, ook onder de grottesken versiering, hoewel het naar
omhoogstrevende, het vertikale, eenigszins wordt getemperd.
De grottesken zijn het fantastische spel van subtiel staaf- en handwerk, van saters
en fabeldieren, van menschfiguur, van bloem- en bladwerk, vruchtensnoeren en
rozetten, van cartouches en maskers. Uit de periode na Raffaël zijn vooral de putti
of kinderfiguurtjes, de uit een krul ‘ontbloeiende’ hermen en de medusen-medaillons
aan de orde.
Ondanks een zekere strengheid van lijn, spreekt, zooals we reeds zeiden, uit de
grottesken een verrassende speelschheid.
Na den grooten brand, die in 64 na Chr. een groot deel van Rome vernielde,
herrees de wereldstad als een phoenix uit haar asch. En Nero liet zich ‘het Gouden
Huis’ bouwen, het paleizencomplex, omgeven door prachtige parken met op een
voorplein den meer dan 40 meter hoogen, vergulden colossus, den zonnegod met
des keizers gelaatstrekken. Vespasianus, die Nero opvolgde, deed dit alles met
den grond gelijk maken.
De ondergrondsche vertrekken, vroeger als Titusthermen bekend, moeten die
van het Gouden Huis geweest zijn. De wandschilderingen dezer vertrekken, der
z.g. grotten, vandaar de naam grottesca voor deze versieringen, zijn die van den
vierden Pompejaanschen stijl, voor het centrum Rome ook wel Nero-stijl genoemd.
Is de eerste stijl die der marmer-imitaties in stucwerk, de tweede geeft een
fantastische schijnarchitectuur met landschappen en figuren en met gestyleerde
plantenranken. De derde stijl heeft een voorkeur voor een minder perspectievische
werking van de schijnarchitectuur met een verdeeling van de vlakken vaak door
banden en streepen in plaats van door zuilen. Het plantenrankwerk is niet meer
gestyleerd, doch natuurlijk behandeld, ook in kleur. Een variatie geeft de verdeeling
der wandvlakken door kandalaber zuilen, de z.g. kandalaberstijl. Waar aangenomen
wordt dat de derde stijl uit Alexandrië afkomstig is, is het niet vreemd, dat Egyptische
navolgingen daarin voorkomen, zoo b.v. de lotosbloem. De vierde stijl is die van de
meest fantastische uitingen, waarbij in wezen is voortgebouwd op den tweeden stijl,
doch waarbij alles luchtig en vooral decoratief is behandeld in stucreliefs, afgewisseld
door schilderwerk.
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Reeds vóór Raffaël waren door ontgravingen de grottesken opnieuw bekend
geworden. Vooral te Florence en ook wel elders in Italië vonden deze toepassing.
Bramante verwerkte grottesken ter vulling van pilasters en Pinturicchio, waarschijnlijk
geïnspireerd door het zolder-stucwerk van het ‘Witte graf’ aan de Via latina te Rome,
dekte daarmede de plafonds van de bibliotheek van den Dom te Siena, 1507.
Het was Raffaello Santi da Urbino, die de grottesken zou toepassen of door zijn
leerlingen, onder wie op den voorgrond komt Giovanni Nanni da Udine, zou doen
toepassen ter vulling van de pijlers en wandpilasters van de arcaden der loggiën
van het Vaticaan te Rome. Twee en vijftig bijbelsche voorstellingen, de z.g. bijbel
van Raffaël, vullen de kappen der dertien kruisgewelven, welke op die pijlers rusten.
Ook het breede randwerk van de tien veelkleurige, uit wol, zijde en gouddraad
geweven tapijten met apostelvoorstellingen, is met grottesken gevuld. Naar de
ontwerpen van Raffaël werden deze tapijten, bestemd voor de Sixtijnsche kapel, te
Brussel vervaardigd in de werkplaats van Peter van Aelst, onder toezicht van Barendt
van Orley. Doch reeds spoedig verhuisden de tapijten van de Sixtijnsche kapel,
toen Michelangelo daar zijn ‘Laatste Oordeel’ en zijn machtige gewelfschilderingen
zou uitvoeren, naar de Galleria degli Arazzi, eveneens in het Vaticaan. Het woord
arazzi voor weefsels is ontleend aan Arras, de Zuid-Nederlandsche stad, die eenmaal
centrum was van weefkunst, voordat deze zich verlegd had eerst naar Brugge, later
naar Brussel.
Zeker heeft Raffaël, meer dan iemand vóór hem, gelegenheid gehad, kennis te
nemen van het Oud-Romeinsche gegeven. Sedert 1508 werkzaam aan het pauselijke
hof, was hij de schilder der fresco's van de stanzen en de ontwerper van de
gewelfschilderingen en de ornamenteering van de loggiën in het Vaticaan.
Hij leverde de ontwerpen der Vaticaansche tapijten en volgde in 1514 Bramante
op als bouwmeester van den Sint Pieter. Een jaar later belastte Leo X, volgens Max
Rooses de meest prachtlievende der pausen, hem met de leiding van de
Oud-Romeinsche opgravingen. Van alles, wat daarbij aan het licht kwam, werden
schetsen gemaakt. Raffaël heeft de grottesken op zijn wijze behandeld, d.w.z. hij
wist op subtiele en schilderachtige wijze de antieken ook hierin te benaderen. Zijn
werk heeft de grootste navolging gevonden, niet alleen in Italië, doch ook daarbuiten.
Te voren, we zeiden dit reeds, waren het de goudsmeden, die door hun etsen de
kennis van de nieuwere versieringsmotieven, veelal vermengd met laat-gothische
en wat Spanje betreft, ook met moorsche gegevens, naar de noordelijke landen
brachten.
Daarna waren het schilders als Gossaert van Mabuse, Barendt van Orley, Peter
Aertsen, Jan van Scorel (Schoorl), Maarten van Heemskerk en
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anderen, die naar het Zuiden trokken en daar de Italiaansche paleizen in beeld
brachten. En weer later volgden beeldhouwers en bouwmeesters, die vooral hun
belangstelling hadden voor de Noord-Italiaansche kunstwerken.
Van Jacob Cornelisz. van Oostzaanen (ook wel van Amsterdam) en Lucas van
Leyden verschenen ornamentprenten met renaissance motieven. In 1509 reeds gaf
Lucas van Leyden zulk 'n ornamentprent uit, doch sterker spreekt uit een prent van
1527 zijn liefde voor het Italiaansche voorbeeld. Hij is het, die in deze etsen de
grotteske onder de aandacht van den Noorderling brengt.
Doch vooral is het Cornelis Bos geweest, die veel later - 1546 tot 1554 - komt
met ornamentprenten, welke een Raffaëlistich karakter dragen en die den grootsten
invloed hier te lande heeft uitgeoefend voor de versiering in de grottesken-richting.
Van hem zijn de cartouche-hermen, zooals we die in de pilastervullingen van de
Muntpoort zoo prachtig terugvinden in de vrouwe- en in de saterherme.
Cornelis de Vriendt, genaamd Floris - 1514 tot 1575 - was de Vlaamsche
kunstenaar, wiens decoratief werk alom, ook buiten de landsgrenzen, navolging
vond. Hij was de meester van de grottesken, die hij op zijn wijze, d.w.z. doortrokken
van den Vlaamschen geest, frisch en geestig, misschien wat grover dan de Italianen
deden, weergaf. Met groote liefde heeft hij het rolwerk behandeld, waarvan de grond
gelegd was door de Italiaansche kunstenaars, ook door hen, die Frans I in zijn slot
te Fontainebleau had te werk gesteld. De invloed van Cornelis Floris was zoo
verstrekkend, dat men van een Floris-stijl spreekt. Zijn grotteskenbladen kwamen
uit in 1557 en 1558.
Hans Vredeman de Vries, te Leeuwarden in 1527 geboren, was de theorethicus,
die vanaf 1555 wel meer dan dertig verzamelingen van bouwkundige en decoratieve
renaissance ontwerpen in het licht gaf.
Uit dit een en ander mogen we besluiten, dat de noordelijke kunstenaar, ook al
trok hij niet naar Italië, toch voldoende op de hoogte kon zijn van de renaissance
stroomingen in alle onderdeelen.
Een lang leven, immers tot ongeveer 1800, heeft de grotteske in de versiering
onafgebroken gehad. Vooral in de kunst van het handwerk is dit het geval geweest.
Prachtig majolicawerk, geornamenteerd met grottesken naar Raffaël, hebben de
werkplaatsen der broeders Fontana te Urbino, die vorsten als Karel V en Philips II
onder hun afnemers telden, geleverd.
Tapijten en zijden weefsels uit de 16de eeuw vertoonen veelal over de geheele
oppervlakte of in het randwerk grottesken.
In de meubelkunst worden grottesken opgenomen in het intarsiawerk, zooals de
koorbanken te Perugia die te zien geven.
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Te Limoges, het Fransche centrum van de email-industrie, was in de 2de helft der
16de eeuw werkzaam Pierre Reymond, die schotels en kannen bewerkte met
toepassing van grottesken in de randversiering.
In Frankrijk blijven de Italiaansche grottesken toegepast tot in de dagen van den
Roi Soleil. Daar waren Jean Bérain en Daniël Marot de toongevers, die 16de
eeuwsche grottesken hebben behandeld in hun ornamentprenten, waarin zij
overigens den barokstijl vertolkten. Jean Bérain, ‘dessinateur de la chambre et du
cabinet du roi’ - † 1711 - hield nog vast aan de 16de eeuwsche opvattingen. Daniël
Marot - † 1718 - die na de opheffing van het edict van Nantes naar Holland was
uitgeweken, volgde den Stadhouder-Koning Willem III als ‘architecte du Roy’ naar
Engeland. Hij was de strenge classicist, die voornaam werk, ook hier te lande, heeft
geleverd.
Claude Gillot - † 1722 - meer een vertegenwoordiger van den style régence, heeft
naast zijn ‘singeries’ ook nog grottesken in de lijn van Bérain's werk behandeld.
In de dagen van den zestienden Lodewijk worden grottesken gemoderniseerd
toegepast in het boudoir van Marie Antoinette te Fontainebleau naar ontwerpen van
Rousseau de la Rottière. In dien tijd komt deze decoratie nog steeds voor,
geschilderd op hout of op zijden en wollen stoffen, en ook op papier.
Behangselpapieren met grottesken-decor waren reeds sedert het laatst der 17de
eeuw in paleizen en voorname huizen te Parijs en later ook elders in gebruik.
Wat de bouwkunst betreft, aanvankelijk is de kennis van de renaissance beginselen
tot ons gekomen uit Frankrijk. Het waren de Fransche koningen Karel VIII, Lodewijk
XII en Frans I, die Italiaansche bouwmeesters tot zich riepen. Doch de bouwwerken,
die hun ontstaan danken aan de samenwerking van den vreemdeling en van den
Franschen meester, bleven in den grond Fransch, in een overgangstijl met slechts
een uitgesproken renaissance-karakter in het decoratieve.
Dit verschijnsel zullen we ook waarnemen in Vlaanderen en nog sterker hier te
lande, waar de nieuwe stijl niet veel verder gaat dan tot de geveldecoratie. Intusschen
werd in elk geval een schilderachtig geheel verkregen, zooals we dit kunnen
waarnemen aan tal van Dordtsche en ook wel Delftsche en Oudewatersche
huizingen, in den z.g. Oud-Hollandschen stijl gebouwd.
Tot de Italiaansche meesters aan het Fransche hof behoorde ook Serlio, die wel
is waar spoedig werkeloos werd, doch aan het hof bleef verbonden. Verschillende
geschriften heeft hij doen verschijnen en daaruit blijkt, dat hij de strenge renaissance
kunstenaar was. Een verstrekkenden invloed hebben die geschriften gehad ook
hier te lande. Pieter Coecke van Aelst heeft vertalingen geleverd, die in 1542 en
twee jaar na zijn dood in 1553 verschenen.
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In de Nederlanden waren meerdere renaissance beeldhouwers en bouwmeesters
werkzaam in de eerste helft der 16de eeuw.
Te Mechelen bouwt Guyot de Beauregard, om 1517, den vleugel aan het paleis
der Landvoogdes in Italiaanschen renaissancestijl, terwijl dit overigens opgetrokken
is naar het laat-gotische ontwerp van Rombout Kellermans. In de decoratie is de
arabesken richting gevolgd.
Doch het huis ‘de Zalm’, eveneens te Mechelen, is in wezen, niettegenstaande
het aanbrengen van de drie zuilenorden en de vroeg-renaissance decoratie, nog
laat-gotisch door een streven naar het vertikale, door de rondbogen boven de
vensters, gevuld met cartouches. Een opvatting, die ook te Brugge o.a. in het Paleis
van Justitie werd gehuldigd en gaarne in Zeeland en in Holland zou worden
overgenomen in den smallen, hoogen laatgotischen trapgevel, daar de beperkte
ruimte, die de steden konden bieden, den bouw van huizingen met breede gevels
niet wel gedoogde.
In den nieuwen stijl volgen hier te lande de kerktoren van IJsselstein (1535), het
kasteel van Breda (1536-1547) en het voormalige stadhuis te Utrecht (1547). Als
regel waren het buitenlandsche kunstenaars, die daarbij de leiding hadden.
Aan het kasteel van Breda werkten tal van vreemdelingen, o.m. Vindicor di
Bologna, leerling van Raffaël, en de Franschman Demaistre. Hendrik III van Nassau
had hen naar zijn hof ontboden, daar hij zijn derde vrouw, Mencia de Mendoza, een
meer comfortabel verblijf, dan het Middeleeuwsche kasteel kon bieden, wilde
verschaffen. Zeker heeft deze kasteelbouw met de zuilengangen, de rijk versierde
pijlers en pilasters, de medaillons in de zwikken der bogen, zijn invloed doen gelden
in de Noordelijke Nederlanden bij den bouw van latere werken.
Was de bouwmeester van vele der renaissancewerken een vreemdeling, een
uitzondering geeft hierop de bouw van het vroegere stadhuis te Utrecht - 1545 tot
1547. Want hier was het de Nederlander, meester Willem van Noort, die te oordeelen
naar de nog bestaande teekeningen, een karakteristiek bouwwerk wist te scheppen.
Een galerij van rondbogen met medaillons in de zwikken der bogen en
pilastervullingen met arabesken zullen zeker bijgedragen hebben tot den luister van
het prachtige renaissance gebouw.
Utrecht was in die dagen een centrum voor de kunst, waarin de
beeldhouwer-bouwmeester, Colijn de Nole, een groote figuur is geweest. Hij toch
was een toongevend meester van de Italiaansche richting, zij het met een
Fransch-Vlaamschen inslag.
Na deze bouwwerken mogen we zonder bezwaar het Muntgebouw te Dordrecht
noemen. In zijn geheel genomen, opgetrokken als het was naar naar het Vlaamsche
voorbeeld met herinneringen aan de late gothiek, kan het misschien niet genoemd
worden een zuiver renaissancewerk, niettegen-
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staande de poort daarvan ten volle blijk geeft, doch het was een kostelijke uiting in
de nieuwe kunstrichting en was daarin meer modern, dan het in den grond nog
laat-gothische woonhuis van het Dordtsche type met de zwaar geprofileerde
waterlijsten, en boven de vensters de gezwaaide boogprofielen, rustend op kolonetten
of op consolen, gedekt door maskers. Veelal vertoont zich in den blindboog der
vensters het verdiepte klaverblad met de Fransche lelie ter beëindiging van de toten
of neuzen, dus daar waar de cirkelsegmenten, die het klaverblad vormen, elkaar
raken. Het klaverblad met de lelie gaat terug tot het Fransche, gothische traceerwerk.
Het Dordtsche type heeft zich tot in het vierde kwart der 18de eeuw in de
Merwedestad kunnen handhaven, naar de Archivaris der Gemeente mij mededeelde,
onder den drang van het Gilde, dat den bouw, zij het dan in de zijstraten, voorschreef
als proefstuk voor het meesterschap.
Zuiver renaissancewerk is schaarsch hier te lande in de 16de eeuw, doch buiten
de Muntpoort zijn nog wel illustre voorbeelden aan te wijzen. In dit verband noemt
A. Haupt in Brinckmann's Kunstwissenschaft 1923, de onovertroffen koorbanken
van de Groote Kerk te Dordrecht, 1538-1541, als de meest volmaakte schepping,
waarin Jan Terwen, zoowel in compositie als in onderdeelen, de som van de
toenmalige Nederlandsche, Italiaansche, Fransche en wellicht zelfs Spaansche
kunst heeft opgenomen. Het zuiver architectonische wordt volgens dezen schrijver
teruggevonden aan de Loire. En Frans Vermeulen in Geschiedenis der
Nederlandsche bouwkunst ziet in de z.g. Frans I-kapiteelen der pilasters met de
teruggekrulde voluten eveneens een Fransche navolging. Geen wonder, want Jan
Terwen Aertsz, is wellicht een Franschman van geboorte, hoewel hij het grootste
deel van zijn leven te Dordrecht doorbracht en daar is gestorven in 1589. Hij wordt
n.l. door den Stadshistorieschrijver Balen genoemd onder den naam Jeannin de
Teruenne, zoodat volgens J.L. van Dalen, Groote Kerk te Dordrecht, 1927, hij
afkomstig kan zijn uit Thérouanne in Frankrijk, Dep. Pas de Calais, Arr. St. Omer.
Het stedeke werd verwoest in 1553 door Karel V en de archieven werden verbrand,
zoodat elke nasporing daar vruchteloos is.
Prachtig is de behandeling van de paneelen met de ruitergroepen, waarin men
wel eens heeft willen zien een navolging van die van het Parthenonfries. Ook in de
pilastervullingen is bij de behandeling der arabesken een hoogtepunt bereikt.
Eigenaardig is het, dat een meester als Jan Terwen voor het paneel van den
zegewagen van Karel V niet naar een eigen ontwerp heeft gewerkt, doch eenvoudig
Dürer's triomfwagen van 's keizers grootvader, Maximiliaan I, heeft gecopiëerd.
Zooals we reeds zeiden, de Muntpoort is uit de verte verwant met de portieken
van Noord-Italië. In het architectonische is nog ten volle de klassieke stijl gevolgd,
zooals deze door Serlio was aangegeven. En ook het grottesken werk der pilasters
sluit zich nauwer aan bij dat der Italiaansche
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renaissance, dus in een strengere opvatting dan die welke o.m. door Cornelis Floris
werd gehuldigd. Toch is de meester van de Muntpoort met zijn tijd medegegaan en
uit zijn werk spreekt een navolging van gegevens, door Cornelis Bos in diens
ornamentprenten verwerkt. De cartouche-herme van dezen kunstenaar heeft blijkbaar
den beeldhouwer van de Muntpoort tot voorbeeld gediend voor zijn vrouwe- en
saterherme. En het jaartal 1555 rechts vertoont zich reeds op een, zij het ook sober
gehouden rolwerk. Met dit al blijft de Muntpoort, ook in de versiering, een prachtig
voorbeeld van renaissancekunst.
We denken daarom, wanneer het gaat om den in vergetelheid geraakten naam
van den beeldhouwer-bouwmeester, onwillekeurig aan den renaissancist bij
uitnemendheid, Jan Terwen, of aan diens leerling, Cornelis Bloemaert. Van dezen
laatste weten we feitelijk zoo goed als niets met eenige zekerheid.
In het Schilder Boeck door Karel van Mander, Schilder - T'Amsterdam 1618,
vinden we onder het hoofd ‘Abraham Bloemert, uytnemende schilder van Gorricum’:
‘Sijn Vader gheheeten Cornelis Bloemaert, was een constich Beeldtsnijder
(Architect) en Inghenieur /gheboren te Dordrecht/ van waer hy is gheweken (niet
willende sekeren Eedt doen) en quam om t'ontcomen s'Lants aenstae(n)de beroerten
/niet sonder quade avontueren/ te Gorricum. Van Gorricum trock Bloemaerts Vader
met zijn huysghesin tot 's Hertoghenbosch/ en van daert 'Utrecht.’
Is Cornelis Bloemaert volgens van Mander te Dordrecht geboren, volgens anderen
zou dit te Bergeyk in 1525 geweest zijn.
Te 's Hertogenbosch zou hij als antycksnijder van 1566 tot 1569 in de St. Janskerk
en aan de versiering der stadspoorten gewerkt hebben. In 1576 zou hij te Utrecht,
daarna tijdelijk te Amsterdam als stadsingenieur werkzaam zijn geweest, om in 1594
weer te Utrecht te zijn teruggekeerd. Ook wordt hij genoemd de leermeester van
Hendrik de Keyser.
Dat hij uit Dordrecht vertrok ‘niet willende sekeren Eedt doen’ kan in verband
hebben gestaan met een inquisatiezaak, waarbij hij liever niet als getuige heeft
willen optreden.
Cornelis Bloemaert heeft een voorsprong boven zijn leermeester bij een
toeschrijving van de Muntpoort aan een van hen beiden. Minder omdat hij als
bouwmeester van een Dordtsche huizing wel eens is genoemd en dat aan hem
toegeschreven wordt het huis Bethlehem te Gorinchem, want dit zijn onbewezen
dingen. En ook niet, omdat een officiëel stuk van 1580, volgens J.L. van Dalen,
Groote Kerk te Dordrecht, slechts spreekt van ‘Jenning den Beeldsnyder’, met wien
kennelijk zal zijn bedoeld Jan Terwen, terwijl van een bouwmeester Terwen nimmer
sprake is. Doch meer omdat uit de grottesken van de Muntpoort reeds min of meer
een noordelijk realisme
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spreekt, terwijl het arabeskendecor der koorbanken nog ten volle de klassieke
opvattingen van den beeldhouwer doet kennen, zoodat we voor beide kunstwerken
niet gemakkelijk éénzelfden meester kunnen aannemen. Nog daargelaten, dat een
kunstenaar als Terwen, die met zooveel liefde de oudere arabesken heeft behandeld,
niet zoo licht tot de later opgekomen grotteskenversiering zal zijn overgegaan. Een
opvallend verschil is te constateeren in keuze en toepassing, in uitspraak en
behandeling der details bij koorbanken en bij Muntpoort. Klassiek vertoont zich het
inscriptieschildje met de ramskoppen en het jaartal 1539 der koorbanken, terwijl
veel moderner aandoet het kleine, zij 't ook sober gehouden rolwerk met het jaartal
1555 van de Muntpoort. Doch vooral is belangrijk de tegenstelling, eenerzijds de
koorbanken met figuraalwerk, dat ondergeschikt is gehouden in de
arabeskenversiering, anderzijds de Muntpoort, waar menschfiguur en putto,
vogelfiguur en masker, ook al werken zij samen tot een prachtig geheel, elk voor
zich spreken.
En het komt mij voor, dat zij spreken van oorlog en van vrede. Immers rechts
heerscht een gekroonde oorlogsputto, den rechtervoet op het brallende
oorlogsmonster en in de hand een oorlogsfakkel. Angst is te lezen op het gelaat
van het vrouwenfiguurtje, waarnaar zich met bezorgden blik de uit het bandwerk
‘ontbloeiende’ leeuwenkopjes overbuigen en zelfs aan de maskers en aan het
menschelijk gelaat van het vogelfiguurtje is schrik opgelegd. Maar links glundert
een vredesputtotje, gekroond met vruchtenslingers. Daar spreekt vroolijkheid uit
den lachenden saterkop, uit de leeuwenkopjes, uit het menschelijke vogelkopje en
uit de maskers. Deze voorstellingen zijn wel in overeenstemming met de toenmalige
toestanden. Waren oorlogen onder 's Keizers regeering aan de orde van den dag,
in tijd van vrede kwam het in deze landen weer spoedig tot welvaart.
We willen tenslotte nog op één ding wijzen. Er is groot verschil in de behandeling
van de grottesken van den rechter- en van die van den linkerpilaster. Niet alleen,
dat die van links grover zijn en dat in het bandwerk van het saterhermpje de heel
fijne, verdiepte veldjes van het rechtsche bandwerk ontbreken, doch het komt mij
voor, dat zelfs barokke gegevens links zijn ingeslopen, zooals het vruchtenkransje
onder den sater. Doch dit behoeft ons niet te verwonderen, immers de linkerpilaster
is ten deele gerestaureerd in 1682, zooals een jaartal in de dagzijde van dezen
pilaster aangeeft.
Wanneer we de indrukken na onze beschouwing van de Muntpoort in enkele woorden
willen samenvatten, dan kunnen we zeggen, dat de poort, die eens op zoo
monumentale wijze Keizer Karel huldigde als bevestiger van Dordrecht's muntrecht,
zelfs thans, nu er nog slechts een fragment van over is, nog altijd een prachtig staal
van renaissance kunst is, zoowel door compositie, als door de sprekende
medaillonportretten en de onover-
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troffen grotteskenversiering, zooals er hier te lande niet een tweede is aan te wijzen
en die een superioriteit behoudt, ook bij vergelijking met soortgelijk werk, waar ook,
aan deze zijde der Alpen.
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Oostersche schimmen
door R.H. van Gulik
Eerste gedeelte
I
‘Es war ein Spiel, was sollte es anders sein?
Was ist nicht Spiel, was wir auf Erden treiben?’
Arthur Schnitzler.
MIDDELEEUWSCHE boeken over de tooverkunst, waar verdichting en waarheid
door een grillige fantazie tot een zonderling verwrongen beeld zijn ineengewerkt,
leeren te vreezen voor den spiegel; leeren te vreezen vooral het beeld, dat de
mensch ontmoet in den spiegel, in de duisternis, als het licht, zinnebeeld aller witte
magie, verdwenen is, en de wereld staat in het teeken der donkere machten.
Veel en velerlei zijn de verhalen van gezichten, die in de donkerte door spiegels
getoond zouden zijn. Oude, verweerde spiegels worden gezegd beelden
teruggegeven te hebben, na tientallen jaren, van een vreeselijke gebeurtenis, die
zij eens hadden weerkaatst. Vage, godsdienstig-wijsgeerige beschouwingen gaan
zich hiermede verbinden, volgens welke beelden der vergankelijke dingen
onvergankelijk zouden zijn: hun lijnen zouden nooit verdooven in de transcendentale
diepten van den spiegel. Of wel een spiegel toont iemand de scharen van geesten
en spoken, die ongezien en ongehoord om hem rondwaren in de ruimte. En ten
slotte komen uit het verre Oosten tot ons relazen betreffende wonderspiegels, die
beelden der toekomst den nadenkenden beschouwer openbaarden.
Steeds heeft de mensch het bestaan gevoeld van een magisch verband tusschen
afbeeldsel en beeld. De meeste nadruk viel hierbij steeds op het eerstgenoemde:
aan het afbeeldsel werd de grootste kracht toegeschreven. Waar men onderscheidde
tusschen eeuwig en eindig, daar noemde men het beeld eindig, het afbeeldsel
daarentegen eeuwig. De redenen hiervoor liggen diep verborgen. Langs den weg
van logische redeneering kunnen wij ze niet doorgronden: slechts kunnen wij door
vergelijking vooral van onze gevoelens met die van meer archaïsche menschen,
vagelijk enkele beweegredenen benaderen.
Het meerendeel der zoogenaamde primitieve volken neemt het bestaan van een
al-doordringende magische kracht aan, die het heelal doorstroomt. In menschen,
dieren, boomen, rotsen, rivieren, in alle dingen is deze kracht aanwezig. Slechts
bezit het eene wezen of voorwerp er een grootere hoeveelheid van dan het andere.
Met een woord uit een Noord-Amerikaansche Indianentaal (Irokeesch) heeft men
1)
deze kracht o r e n d a genoemd. De

1)

Cf. Hewitt, Orenda and a definition of religion, American Anthropologist, N.S., IV, p 33 sqq.
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dingen, aan welke verschillende volken veel orenda toekennen, loopen zeer uiteen.
Maar in het algemeen kan men zeggen, dat het a f b e e l d s e l steeds werd gedacht
zeer veel orenda te bezitten. In de uiterlijke, vormelijke gelijkenis dacht men tevens
de innerlijke overeenkomst met het voorbeeld, namelijk de orenda, neer te leggen.
Zoo zal een beer, geteekend op een wapen, daaraan door zijn orenda kracht
verleenen; een buffel, geschilderd op een tent, zal door zijn orenda die tent
beschermen. Het is bekend, dat veel stammen, onderdeelen van stammen, of ook
personen, hun leven en welvaren ten nauwste verbonden achten met dat van het
een of ander dier. Dit dier is dan heilig voor hen, het is hun t o t e m geworden. Door
zijn orenda beschermt het de groep of den persoon. Hierin zoekt men, naar mijn
inzien niet ten onrechte, den oorsprong der heraldische teekens. Wellicht is de
gewoonte, om het heraldisch symbool op het schild af te beelden, in eersten vorm
een uiting der idee, als zoude de orenda van het totem den drager van het schild
in den strijd beschermen.
Het zoude ons hier te ver voeren, wilden wij alle parallelle verschijnselen van dien
aard nagaan. Ik wijs hier slechts op het over de geheele wereld bestaande geloof,
dat men een ander mensch kan ziek maken, ja zelfs dooden, door zijn afbeeldsel,
een teekening of een poppetje van was, te verminken of te verbranden. En voorts
zij hier terloops gewezen op het alom verbreide geloof aan den dubbelganger.
In den loop der wisselende tijden heeft zich alles gewijzigd: ook de mensch is
veel veranderd, onderworpen als hij was aan de noodzakelijkheid van voortdurende
aanpassing aan zijn omgeving, en ook dragende de gevolgen der daden, ingegeven
door zijn eigen, innerlijken drang. Maar in dieper wezen is de mensch dezelfde
gebleven. Uiterlijk weliswaar is veel aan hem anders geworden: zijn intellect heeft
zich ontwikkeld, kan eenerzijds beter veel ingevingen van zijn onderbewuste
begrijpen, maar aan den anderen kant ook is menig fijner instinct afgestompt, en,
doordat het niet gebruikt werd, weggezonken diep in de verborgenheden der ziel.
Doch nooit is het geheel verdwenen: den mensch kan niets menschelijks vreemd
worden.
De schoonste herinneringen zijn die, welke weer in onze gedachten terugroepen
een oogenblik, waar het was als vonden wij iets verlorens terug.
Zoo blijft in mijn herinnering een beeld uit mijn jeugd, toen ik op Java het
schimmenspel vertoonen zag.
Men kent de nachten van het Indische binnenland: in den vroeg-vallenden avond
is het diepe groen der weelderige natuur gaan vergrijzen, en de zware massa's der
bergen, die langs de kim opgestapeld liggen, zijn langzaam weggezonken in de
1)
diepe duisternis. In een vergeten pasanggrahan wordt het spel vertoond: in den
vooravond hoorde men reeds uit de verte de tonen

1)

Gebouwen, gelegen aan de groote wegen van het binnenland, bestemd voor het verblijf van
reizende ambtenaren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

96
van de gamelan, die zóó zacht vervloeiend zijn in monotone herhaling van
licht-gevarieerde motieven, dat zij de rust van het landschap niet verstoren, maar
als het ware de stilte hoorbaar maken. Men heeft zich door de muziek laten leiden,
en men heeft het spel gezien. In den flakkerenden, onzekeren schijn van de koperen
olielamp heeft men de schaduwen zien gaan langs het witte doek; heeft men gezien
de schoone gebaren der lang-gestyleerde armen, gezien de ingehouden kracht van
een glijdende beweging. En heeft men gevolgd het ingewikkeld en boeiend gebeuren,
het hooge spel van hartstocht, lijden en boete, dat deze schimmen spelen. Dan
heeft men gehoord de stem van den vertooner, die langzaam voortgaat in een
lang-aanhoudend recitatief: heeft men ineens gevoeld en plotseling begrepen, de
ongeweten krachten, die boven het kleine menschenbestaan van elken dag hun
eeuwig spel voeren.
De Voor-Indische dichters weten te verhalen van de k a u m u d î , de
nachtlotosbloem, die 's avonds in stille boschvijvers haar blanken bloei ontplooit. In
het donkere water van den nacht bloeit in het Oosten de bloem der schaduwen. In
Siam glansden de rijkbeschilderde poppen boven de gladde marmeren vloeren van
het koninklijk paleis, terwijl in Turkije, in de doorroesde drankhuizen, de oolijke
schaduwbeelden van Karagöz de toeschouwers verheugen in luider vroolijkheid.
Steeds waren licht, scherm, pop en vertooner de wezenlijke deelen van het
schimmenspel: hoe zich om deze grondbestanddeelen het spel ontwikkelde,
verschillend naar mate tijden en volken verschilden, zullen wij nu nagaan; evenals
wij zullen trachten te benaderen het bestaan van mogelijke historische samenhangen,
en van een algemeenen, maar meer vreemden, mystieken achtergrond.
Zuidwaarts van den Himâlaya strekt zich het wijde land van Indië.
Voor-Indië, het groote land der breede rivieren, die als vermoeide reizigers uit
een verre streek met langzamen gang zich voortbewegen uit de hooggebergten in
het Noorden naar de rustelooze zee; en als bereisde oude lieden kunnen zij verhalen
van het vele, dat zij op hun tochten zagen. Van de weelderige wouden, de
groen-heuvelende vlakten, de in wit-marmer pralende steden. Waar zij van het
verleden vertellen, daar verhaalt de heilige Ganges, die in overoude tijden uit den
hemel op God Çiva's schouders ter aarde neerdaalde, van bloedige veldslagen,
wanneer de krijgers op hun goudversierde strijdwagens elkander tegemoet reden,
en drommen pijlen vloden van de snorrende pees, gelijk ‘dichte donderwolken in
den regentijd’; van de daden van krijgshaftige koningen, en van de woorden van
wereldvreemde wijzen, van kunstenaars in goud en marmer en ebbenhout, en van
uitverkorenen tot het scheppende woord. Tusschen de wouden zagen zij de tempels
verrijzen als grijze, onvergankelijke steengewrochten, wakende over de welig
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wassende natuur, wakende met gebeeldhouwde, ernstig-glimlachende
goden-gezichten, uitstarend, ter vier hoeken van het heiligdom, over de windstreken.
Maar voordat de goden op aarde neerdaalden, om in gehouwen beeltenissen
den menschen te verschijnen, waren zij reeds heerschende over hen in de lucht,
de wateren, de gesternten. Toen voer Indra door het luchtruim als het onweer, en
luid klonk zijn stem, wanneer hij zijn vreeselijk wapen, den v a j r a , de bliksemschicht
slingerde. En Sûrya, de heldere zon, omstraalde de levende menschen, evenals
de duistere Yama zwijgend onder hen rondging, en ze voerde naar het rijk der
dooden; terwijl Agni, het vuur, geboren uit het gewreven hout, den menschen warmte
schonk, en Vâyu de kruinen ook der machtigste boomen deed buigen onder zijn
geweld. De goden namen tot zich de gestorven vaderen, de p i t a r a s , die,
opgenomen in Yama's rijk, toeven onder het ruischende loover van den
alles-overschaduwenden hemelboom, zich bedrinkend in gemeenzamen roes.
Het offer verbindt den sterveling met de goddelijke machten. Dan verheft bij het
offervuur de priester zijn stem tot extatische lofliederen, en bezingt hij in
hartstochtelijke bewoordingen de kracht der goden, hun groote daden, hun diepe
wijsheid. Met het hoog-opvlammende vuur vereenigen deze lofredenen zich tot
gloeiende hymnen, gezongen in een breede, beeldenrijke taal, zooals wij die vinden
in den Rg-veda, de heilige zangen, overgeleverd van vader op zoon door vrome
priestergeslachten. Om den wijdenden priester voor het offervuur staan geschaard
de vorst met zijn edelen en onderdanen. Dan gaat de priester bezingen de groote
daden ook van de voorvaderen van den vorst, van de roemruchtige verrichtingen
van den vorst zelven.
Zoo ontstonden als het ware uit den offerzang der priesters de gedragen verzen
van het epos.
‘Er is geen mare op aarde, die niet op dit verhaal berust.’ Aldus spreekt het
Mahâbhârata, het groote epos, over zich zelf. Zooals het thans voor ons ligt, zich
uitstrekkend over een lengte van honderdduizend dubbelverzen, biedt het een zeer
heterogene verzameling van verhalen, geslachtstabellen, uitvoerige beschrijvingen,
wijsgeerige verhandelingen en godsdienstige beschouwingen; dit alles slechts bijeen
gehouden door den loop van één verhaal.
Zoo is dan tweevoudig het karakter van het Mahâbhârata: onderwijzend en
verhalend. Door de vele wijze leeringen, die het bevat naast het eigenlijke verhaal,
rangschikken de Indiërs het onder de p u r â na ' s, lett. verhalen uit den ouden tijd.
Deze behandelden het scheppingsverhaal, de genealogie der goden, en ten slotte
ook de v a mç â n u c a r i t a ' s, de oude dynastieën der koningen. Het kern-verhaal
berust dan ook zeker wel op een historisch gebeuren: de geschiedenis van het
vorstengeslacht der Bhârata's, die troonden in Hâstinapura en Indraprastha (het
huidige Delhi), en van die steden uit den roem van den Somavamça, de
Maan-dynastie, over het Indische
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Oosten verbreidden. Doch het wezen dezer geschiedenis is onhervindbaar verzonken
in latere toevoegsels en algeheele omwerkingen.
In den regentijd, v a r sâ ' s, werd het gedicht in zijn geheel voorgedragen door
den priester, den v â c a k a , voor den vorst, of een aanzienlijk persoon. Vier maanden
duurde het, eer dat de lezing voleindigd was, en de text weer, eerbiedig in doeken
1)
gewikkeld, werd weggesloten.
Het Mahâbhârata verhaalt de geschiedenis van twee groote vorstengeslachten,
de Pândava's, de zonen van Pându, en de Kaurava's, de Kuruzonen: hun opkomst,
wedijver en eindelijken kamp op leven of dood. De eigenlijke Pândava's zijn een
vijftal broeders, terwijl bij de Kaurava's de centrale figuur is de vorst Duryodhana.
Het is niet mijn bedoeling, hier heel den uiterst ingewikkelden loop van het epos
mede te deelen: voor mijn doel kan ik hier volstaan met een beknopt overzicht.
Na een lange voorgeschiedenis, die hier niet ter zake doet, zijn er dan twee
stamhouders van het Bhâratageslacht: Dhrtarâstra en Pându. De eerste huwde de
schoone Gândhârî, die hem Duryódhana (of Suyódhana) baarde, als oudsten van
honderd zonen. Den vorst Pându daarentegen koos de prinses Kuntî, dochter van
2)
den koning der Bhoja, op haar ‘svayamvara’ tot gemaal, en schonk hem de drie
oudsten der vijf Pândava's, namelijk Yudhísthira, den rechtvaardigen, Bhîma den
onstuimigen en Arjuna den volmaakten. Een tweede vrouw baarde hem de
tweelingen Nákula en Sahadéva. Dit nobele vijftal zijn de helden van het gedicht:
de legende verleent hen nog meerderen luister, door te verhalen, dat Yudhisthira
eigenlijk tot vader had Dharma, den God der Gerechtigheid, Bhîma Vâyu, den God
der Winden, en Arjuna den verheven God Indra, terwijl de tweelingen verwekt zouden
zijn door de Açvin's, de beide jeugdige, ochtendlijke ruiters, die den morgen ten
hemel geleiden.
Daar nu Dhrtarâstra evenwel blind was, regeerde in zijn plaats zijn jongere broeder
Pându als bekwaam en rechtvaardig vorst over Hâstinapura, de Olifantenstad. Maar
na een korte regeeringsperiode trok hij zich terug in de eenzaamheid der bergen,
de regeering overlatend aan zijn blinden broeder. Aangezien Duryodhana en
Yudhisthira op denzelfden dag geboren waren, hadden zij gelijke aanspraken op
den troon, als opvolgers van Dhrtarâstra. Doch daar de zonen van Pându reeds
vroeg uitmuntten in den wapenhandel en alle ridderlijke kunsten, gaf Dhrtarâstra
de voorkeur aan Yudhisthira. Duryodhana evenwel wilde geenszins in deze
tenachterstelling berusten, en wist den zwakken Dhrtarâstra over te halen, de vijf
broeders weg te zenden uit de residentie, naar Vâranâvata, een afgelegen stad.
Daar

1)
2)

Cf. E.W. Hopkins, The great epic of India, its character and origin, London 1902.
‘Zelf keuze’. Een vorst organiseerde voor zijn huwbare dochter groote kampspelen, waarop
tal van jonge prinsen werden uitgenoodigd. Zij moesten vele moeilijke opgaven voltooien: de
prinses koos den besten van hen tot haar gemaal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

99
had Duryodhana hun een valstrik gespannen in den vorm van een huis, dat hij had
laten bouwen uit lak en andere licht brandbare stoffen. Terwijl de Pândava's in
diepen slaap waren gedompeld, liet Duryodhana het lakhuis in brand steken. Doch
de geweldige Bhîma nam zijn vier broeders op zijn schouders, en ontvluchtte met
hen door het dichte bosch. Als zwervende brahmanen vermomd, dolen de broeders
rond, en verrichten vele goede daden. Op hun omzwervingen leeren zij Krsna, den
held der Yâdava's kennen, en deze, een incarnatie van den God Visnu, wordt hun
vriend, en blijft tot het einde toe hun vertrouwde raadsman en helper.
Dhrtarâstra, gekweld door de tweedracht onder de broeders, hoopt vrede te
brengen, door zijn rijk in twee stukken te verdeelen, en de eene helft te geven aan
de Pândava's, de andere, met de hoofdstad Hâstinapura, aan de Kaurava's. De
zonen van Pându stichten nu in hun deel de stad Indraprastha, aan de oevers der
Yamunâ-rivier, en weldra overtreft hun hof in luister en roem verre dat van
Duryodhana. Deze welvaart is den vorst der Kaurava's een doorn in het oog, en hij
besluit door list zijn machtige tegenstanders ten val te brengen. Çakuni, zijn oom
en raadsman, is zeer bedreven in het dobbelspel: hij zal met Yudhisthira spelen.
Door den hartstocht bezeten, verliest Yudhisthira achtereenvolgens zijn geld, zijn
schatten, zijn rijk, zijn vrouw, ja zelfs zijn broeders, en ten slotte ook zichzelf. Dit
geeft tot woeste tooneelen aanleiding: Duhçâsana, een der Kaurava's, sleept de
voornaamste vrouw der Pândava's aan haar haren in de zaal, en eischt van haar
vernederende dingen; dan verschijnt evenwel de oude Dhrtarâstra, en verklaart het
spel voor ongeldig: de Pândava's ontvangen al hun bezittingen terug. Duryodhana
verlangt een tweede spel, op mildere voorwaarden: de verliezende partij zal twaalf
jaren in ballingschap moeten gaan, en bovendien een dertiende jaar onder het
strengste incognito op een onbekende plaats moeten doorbrengen. Stemmen de
Pândava's hier niet in toe, dan zullen de Kaurava's naar de wapenen grijpen. Om
een strijd te voorkomen, nemen de Pândava's den voorslag aan, en ten tweeden
male wordt Yudhisthira door Çakuni overwonnen.
Nu trekken de vijf broeders, vergezeld van hun p u r o h i t a of huispriester, zich
als kluizenaars terug in het Kâmyaka-bosch. In de eenzame stilte van het woud
luisteren zij naar de leeringen van oude wijzen, en verslaan verschillende
euvel-verrichtende monsters, die de offers der priesters verstoren.
Als de tijd der ballingschap voorbij is, eischen zij hun deel van het rijk terug van
Duryodhana. Deze echter weigert er afstand van te doen.
Nu is de groote strijd onvermijdelijk geworden: beide partijen verzamelen hun
bondgenooten, en weldra staan de ontzaglijke legers tegenover elkaar op het
Kuruksetra, het Kuruveld, het heilige gebied tusschen de Yamunâ en de Drsadvatî.
In vlammende schildering voert het epos ons dezen grooten strijd voor
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oogen: de aarde is van bloed doordrenkt, zoodat de wielen der strijdwagens er in
wegzakken. De hemel is verduisterd door de wolken pijlen, die de helden uitzenden,
staande in gouden pantser hoog op hun ratelende strijdkarren, door behendige
wagenmenners bestuurd. Goden mengen zich onder de vechtenden, en woeden
met hun almachtige wapenen, dood en verderf verspreidend in de gelederen.
Maanden duurt de strijd, en elk onderdeel, elk tooneel wordt ons nauwkeurig
geschilderd. Ten slotte is het heele leger der Kaurava's vernietigd: hun aanvoerders
en helden zijn gevallen door de hand der vijf krijgshaftige broeders. Duryodhana
zelf ligt met verbrijzelde beenen stervend aan den oever van een meer. Slechts drie
Kaurava's zijn het groote bloedbad ontkomen, onder hen ook de listige Açvatthâman,
de zoon van den wapenmeester van Pândava's en Kaurava's. Verscholen in het
woud brengt hij den nacht slapeloos door. Dan valt zijn blik op een groot aantal
kraaien, die slapen op de takken van een boom: een groote nachtuil komt met
geruischloozen vleugelslag aanvliegen, en doodt ze allen den een na den ander.
Dit wordt voor Açvatthâman een teeken der goden. Hij wekt zijn gezellen, en zij
dringen de legerplaats der sluimerende Pândava's binnen, die zij allen dooden,
behalve de vijf broeders. De drie melden de heuchelijke tijding aan Duryodhana,
die nu rustig sterft.
De overwinning is behaald, maar niet met luidruchtige vreugde houden de
Pândava's hun zegevierenden intocht in Hâstinapura. Immers hun vrienden en
verwanten, leermeesters en wapenbroeders zijn gevallen. De oude, blinde
Dhrtarâstra treedt hen tegemoet, en droef zijn zijn woorden, bejammerend het
Noodlot, dat zóóvele helden tegen elkaar verbitterde, en ter dood voerde. En zijn
vrouw Gândhârî, feller nog in haar diepe smart, vloekt Krsna en de vijf broeders,
die haar haar moedige zonen ontroofden.
De geest der overwinnaars heeft zich afgewend van het aardsche leven: zij dragen
de regeering over aan Parîksit, den kleinzoon van Arjuna, en zelve begeven zij zich
op weg ter vrome pelgrimage naar den heiligen berg Meru. En op dezen tocht der
boete en verzoening sterven zij.
Ontelbaar zijn de episoden, die in het heldendicht zijn gevoegd, in lossen
samenhang met het kern-verhaal. Ook deze onderdeelen vallen uiteen in twee
categorieën: de leerende en de verhalende. Leerend zijn de talrijke wijsgeerige
uiteenzettingen, van welke in de eerste plaats genoemd moet worden de
Bhagavad-Gîtâ, des Heeren Lied, het gesprek van Arjuna met den goddelijken
Krsna, vóórdat de groote strijd begint. Van de losse verhalen zijn vele beroemd
geworden: zoo gaf de geschiedenis van Çakuntalâ den grooten dichter Kâlidâsâ de
stof voor zijn bekend drama van dien naam, terwijl de verhalen van Nala, van Sâvitrî
ook in Europa talrijke vertalers en bewerkers vonden.
Het Mahâbhârata is een purâna. Het tweede groote heldenepos, het R â m â y a na,
is een k â v y a , of wel kunstgedicht.
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AFB. III - DRIE WAJANG-POPPEN, V.L.N.R.: BATARA GOEROE, DE OPPERGOD (S. çWA); ARDJOENA;
KARNA, VRIEND VAN DOERJODANA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

AFB. II

- PANDOKAN MET TOEBEREID LEDER
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AFB. VI

- PAMADÉ: ARDJOENA IN JONGELINGSSCHAP (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

AFB. VII

- PRINSES SRIKANDI, VROUW VAN ARDJOENA (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

AFB. V

- BALADÉWA, VORST VAN MADOERA
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AFB. VIII

- PRINSES SOEMBADRA, TWEEDE VROUW VAN ARDJOENA (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)
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De taal is meer verfijnd, kunstiger dan die van het Mahâbhârata. Schoon afgeronde
zinnen, regelmatig verloopend in zorgvuldig opgebouwde vergelijkingen, staan hier
voor de grof-gehouwen, dikwijls in anakolouthen afbrekende hartstochtelijke perioden
van het Mahâbhârata. Het gedicht is ook korter, en meer eenvormig; de opgave,
dat het door één dichter, Vâlmîki werd geschreven, is dan ook vermoedelijk juist.
Een vage, historische achtergrond is ook hier niet geheel afwezig: Râma heet een
vorst te zijn geweest uit den Sûryavamça, de Zonne-dynastie van Benares. Het
gedicht is in Indië niet minder geliefd dan het Mahâbhârata. Het is geen ijdele
grootspraak, wanneer het van zichzelf zegt:
‘Zoolang als de bergen staan, en de rivieren
op aarde vloeien,
Zóólang zal het Râmâyana voortleven
in den mond der menschen.’

De held, prins Râma (een incarnatie van den God Visnu), oudste zoon van koning
Daçaratha, is door een intrige der tweede vrouw des konings van de opvolging
uitgesloten, en gaat, vergezeld van zijn lieflijke gemalin Sîtâ, en zijn broeder
Laksmana, leven in het Dandaka-woud. Hier doodt hij verschillende onheil stichtende
daemonen en reuzen, en bezoekt de aldaar in afzondering levende wijzen, van wie
hij vele goede leeringen ontvangt. De vorst der reuzen, Râvana, die in Lankâ (Ceylon)
regeert, ontsteekt in toorn, als hij verneemt, dat Râma tallooze zijner onderdanen
heeft gedood, en besluit zich op Râma te wreken. Een zijner trawanten verandert
hij in een gouden hert. Sîtâ ziet het, wordt er door bekoord, en verzoekt Râma, het
dier voor haar te vangen. Râma en zijn broeder achtervolgen het, Râvana echter
maakt van hun afwezigheid gebruik, en sleurt Sîtâ mede in zijn luchtwagen. De
trouwe gier Jatâyu, die Sîtâ bewaakte, vliegt hem na, maar valt weldra, doodelijk
gewond door Râvana's machtige wapenen, uit de lucht naar beneden.
Râma is wanhopig, als hij bemerkt, dat zijn echtgenoote geroofd is, maar hij besluit
alles in het werk te stellen om haar terug te winnen. Daartoe sluit hij een verbond
met den apenvorst Sugrîva, en deze stelt zijn apenlegers te zijner beschikking.
Lankâ is door de zee omgeven: de apen evenwel slepen rotsen aan, en bouwen
een dam door de zee naar het eiland. De talrijke kleine eilandjes, die men heden
ten dage nog aantreft in de straat van Jaffa, heeten in den volksmond de
overblijfselen te zijn van dezen dam. Op één dier eilandjes is een prachtige tempel
gebouwd, ter eere van Râma. Daar lag volgens de legende het midden van den
dam. Er was nog een gaping, die Râma onmachtig was te overschrijden. Toen
offerde een eekhoorntje zich op, en vulde de opening aan. Waar de goddelijke Râma
zijn voet op den rug van het diertje zette, bleef een voetstap staan, en het heet ter
ge-
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dachtenis aan deze verdienstelijke daad te zijn, dat alle eekhoorntjes een zwarten
vlek op hun rug hebben.
De sterke aap Hanumant verricht goede diensten als spion, en meldt de gevangen
Sîtâ, dat de redding nadert. Nu ontbrandt een geweldige strijd tusschen de legers
van apen en daemonen, waarbij apen als Hanumant en Angada heldendaden
verrichten, terwijl ook aan de zijde der reuzen groote krijgers als Indrajit en
Kumbhakarna zich niet te onderschatten tegenstanders betoonen. Ten slotte echter
wordt Râvana's leger verslagen, hij zelf valt door Râma's hand. Sîtâ wordt bevrijd,
en vereend met haar keert Râma naar zijn land terug, waar hij, tezamen met zijn
broeder Bharata, regeert in grooten luister.
De klanken dezer twee groote epen zongen in de harten van het Indische volk.
De Voor-Indische beschaving breidde zich uit naar alle windstreken. Naar het
Westen, waar zij vervloeide met de uitloopers der Grieksche cultuur, en in Klein-Azië
de wonderen deed geboren worden eener Hellenistische kunst, die den àl te
weelderigen sierenden rijkdom der Hindoebeelden matigde door de sobere harmonie
van de klassieke lijn. Naar het Zuiden ook, waar de Hindoes als kolonisten kwamen
op Java, het eiland, dat zij bevonden rijk te zijn aan gierst en goud.
In welke eeuw de Hindoes op Java kwamen, is ons niet met zekerheid bekend.
Wel staat vast, dat zij in betrekkelijk korten tijd de oude Javanen onderwierpen, en
hun heerschappij op het eiland vestigden.
Met hun materiëele beschaving brachten de kolonisten den Javaan ook hun
geestelijke gaven: de goden, die zij vereerden, de epen, waarin zij de daden hunner
helden bezongen. Er werden vertalingen en bewerkingen gemaakt, in het
Oud-Javaansch, van de Sanskrittexten, en weldra leefden deze zangen in de harten
ook der oude Javanen.
1)
Het schimmenspel was inheemsch op Java. In den Hindoe-Javaanschen

1)

Directe bewijzen zijn hier niet voor te geven. Overigens loopen betreffende de voorstelling,
die wij ons van het prae-Hindoesche Java moeten maken, de meeningen van bevoegde
onderzoekers zeer uiteen. Sommigen willen in de oud-Javaansche maatschappij een
soortgelijke zien, als van talrijke min of meer archaische Indonesische volken, terwijl anderen
weer den ouden Javanen een veel hoogere cultuur toeschrijven. Op grond van de vele
gegevens in de wajang, die typisch Javaansch zijn, en tevens animistisch, staat het voor mij
vast, dat de wajang op Java inheemsch was. De vereering van de zielen der voorvaderen en
cultuurheroën is een verschijnsel, zeer algemeen in Indonesië. ‘De Niasser heeft zijn houten
“adoe” of voorouderbeelden, de Toradja zijn mannelijke en vrouwelijke “pemia's” of
doodenmaskers, welke hij vóór de schedels der gestorven familieleden bindt. Op Letti gebruikt
men de “opoelera negeri” of de zg. “ornoesa”, uit ebbenhout gesneden beelden, welke de
negorij-stichters voorstellen; in de negorij Toetoekey worden de negorij-stichters door drie
houten beelden, welke “oepa” (voorouder) en “oepa jéne” (vooroudermensch) worden
genoemd, voorgesteld. De Tenggerees gebruikt bij de doodenherdenking zijn mannelijke en
vrouwelijke “pètro's”, of poppen, waarin de zielen van voorouders worden gedacht.’ (J.E.
Jaspers, Tengger en de Tenggereezen, in ‘Djawa’, 1926, p. 185 t.a.p.) Als verder bewijs vindt
men ook wel aangevoerd het feit, dat vele technische wajangtermen echte Indonesische
woorden zijn, die niet teruggaan op het Sanskrit. Maar dergelijke bewijzen, steunend op de
etymologie, hebben voor mij minder waarde dan die, verkregen door onderzoek naar het
wezen der wajang, en vele harer onderdeelen. Men vergelijke mijn beschouwingen aan het
eind dezer studie.
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tijd vinden wij er de verhalen der twee groote epen mede opgevoerd. De text en de
namen zijn nu vrijwel geheel gejavaniseerd, aangepast aan de Javaansche
geographie en historie.

AFB. I

- SCHETS VAN DEN WAJANG-TOESTEL MET VERTOONER (DALANG)

In den loop der eeuwen heeft zich de wajang zeer ontwikkeld, en het valt zeer
moeilijk, in het spel, zooals wij het in zijn huidigen vorm op Java kennen, sporen
terug te vinden van de oer-oude, prae-Hindoesche wajang. Dat een onderzoek in
deze richting evenwel geenszins als nutteloos mag worden beschouwd, hopen wij
in het vervolg aan te kunnen toonen.
De geheele tooneeltoestel was zeer eenvoudig en is altijd even eenvoudig
gebleven. De veranderingen hebben zich uitsluitend voltrokken aan de poppen zelf.
Op afbeelding I ziet men een schematische teekening van het wajang-tooneel.
Het witte doek, de k e l i r (B), is uitgespannen over een houten raam tusschen een
paar palen. Aan den onderkant van het doek liggen twee pisangstammen, naast
elkaar. Midden er voor zit de vertooner, de da l a n g (A) van het spel. Aan zijn
linkerhand heeft hij de k o ta k (F) staan, een groote djati-houten kist, waarin hij zijn
poppen bewaart. Boven hem hangt de olielamp (E), de b l è n t j o n g , welks licht de
schaduwen der poppen op het doek werpt. De poppen, die de dalang niet bij het
verhaal noodig heeft, staan in twee groepen (s i m p i n g a n s ) C en D geschaard,
ter linker- en rechterzijde, gerangschikt naar hun grootte, in dier voege, dat de
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grootste figuren aan den buitenkant staan. Tusschen de twee simpingans is een
ruimte van ongeveer 1½ M. open, en dat is het eigenlijk tooneel, waarop de vertooner
de poppen laat spelen. Op de afbeelding plaatst de dalang juist de pop G op den
stam.
Een volledig stel telt circa 350 verschillende poppen, wier grootte varieert van 1
meter tot 20 cm. Zij zijn gemaakt van fijn uitgeslagen buffelleer, en voorzien van
een steunstok (g a p i t ) in het midden, van kunstig gedraaid hoorn, benevens een
stokje (t j e m p o e r i t ) aan elke hand, om ze te laten bewegen. Met de gapit kan de
vertooner de poppen in den weeken pisangstam vaststeken, en ze aldus hun
schaduw laten werpen op het witte doek. Behalve de poppen zelf zijn er in een spel
nog de zoogenaamde ‘retjikan’: krissen, pijlen, sabels, benevens een aantal dieren,
als een olifant, een tijger, een stier en verschillende rijpaarden.
Hoewel de wajang in wezen een schimmenspel is, en dus de s c h a d u w e n der
poppen hoofdzaak waren, heeft het zwaartepunt der vertooning zich toch
langzamerhand geheel naar de rijk beschilderde figuren zelf verplaatst. Heden ten
dage zitten de meeste toeschouwers aan den kant van den dalang, en zien dus de
poppen, terwijl de vrouwen achter het doek zitten en alleen de schaduwen zien.
Het doek heeft langs boven- en onderkant dikwijls een gegolfden blauwen rand,
die, naar mij werd medegedeeld, hemel en aarde schematisch voorstellen.
Hiertusschen, op het doek, spelen de poppen hun verhalen af, geleid door de kundige
handen van den dalang.
Wenden wij ons nu tot de poppen zelf.
De vertooner van het spel is meestal ook de maker van de poppen (p e n a t a h ).
Dit is een ingewikkelde arbeid, waarvoor langdurige scholing onder leiding van een
goed meester noodig is. Dagen lang is men bezig aan de vervaardiging van een
leeren pop. Men neemt de huid van een jongen karbouw. Deze wordt gewasschen,
gedroogd, en vervolgens met een scherp mes zorgvuldig ontdaan van alle haren
en verdere oneffenheden, waardoor een gladde, soepele substantie wordt verkregen,
die veel heeft van ons perkament. Eerst wordt de omtrek van de pop op het leer
afgeteekend. Heeft men een model te zijner beschikking, dan legt men dit op het
leer, en trekt de figuur na, maar bij gebreke aan een voorbeeld, teekent de dalang
de pop eenvoudig uit het hoofd: elke figuur is hem door het dagelijksch hanteeren
tot in alle bijzonderheden van kleedij en sieraden zóó vertrouwd geworden, dat hij
feilloos alles zonder aarzelen uit zijn geheugen kan opzetten. Dan wordt de pop
uitgesneden, en nu begint het moeilijkste werk: het n a t a h of het uitbeitelen. De
pop wordt gelegd op een klein houten tafeltje, de p a n do k a n (Cf. afb. II), en met
fijne beiteltjes worden alle versieringen stuk voor stuk doorgeslagen. Is dit geschied,
dan worden de kleuren aangebracht. Ten slotte voorziet men de pop van het sierlijk
gedraaide
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AFB. X

- DOERJODANA (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

AFB. IX

- JOEdIstIRA (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)
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AFB. IV
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steunstokje, en de twee stokjes om de handen mee te bewegen (Cf. afb. III).
Zooals bij het Oostersche tooneel in het algemeen, vinden wij ook hier de spelende
figuur als het middelpunt, waarop alle aandacht is geconcentreerd. Coulissen en
tooneelrequisieten kent, althans nu, de wajang niet: men heeft de prachtig bewerkte
poppen zelf, en het witte doek wordt in de levendige verbeelding der toeschouwers
tot een woud, een paleis, den hemel of een onderaardsch hol, al naarmate de situatie
dit meebrengt. Maar zie dan ook deze schimmen: zij zijn volmaakt van lijn en
vlakverdeeling. Hun harmonisch-gestyleerde vorm verraadt een lange
ontwikkelingsgeschiedenis. Nauwkeurige gegevens hieromtrent ontbreken ons
helaas ten eenen male. Wel geven enkele oude handboeken van dalangs vele
gegevens betreffende de geschiedenis der wajang, maar een groot deel hiervan
1)
behoort tot het rijk der legende, of is een verdichtsel van lateren tijd. Serrurier geeft
de vertaling van een zeer uitvoerig Javaansch handschrift, dat de ontwikkeling van
de wajang behandelt, vanaf het allereerste begin tot de laatste hervormingen. De
werkelijke waarde dezer gegevens is uiterst moeilijk te bepalen. Eenig houvast
bieden de tempel-reliefs van de tjandi Djago en Panataran. Op het laatstgenoemde
2)
zijn tooneelen uit het Râmâyana afgebeeld . Hier kunnen wij opmerken, dat de
personen in hoofdzaak hetzelfde uiterlijk hebben als in de wajang poerwa, doch
alles beantwoordt nog veel meer aan de werkelijkheid, is minder gestyleerd. Afb.
IV geeft een relief van de tjandi Djago. Bij de figuur geheel rechts kan men zeer
goed de verschillende deelen onderscheiden. De eigenaardige krul aan het hoofd
van vele moderne wajangpoppen, op het eerste gezicht een onbegrijpelijk
verschijnsel, blijkt nu een haardracht te zijn, die boven de kroon uitkomt. Op de
reliefs vinden wij de poppen nog niet uitsluitend en relief voorgesteld. Hierin schijnt
de Islam wel te hebben medegewerkt, hoewel overigens van den
Mohammedaanschen invloed op de dramatische Javaansche literatuur niets te
merken is. Het Javaansche handschrift deelt namelijk het volgende mede: ‘Toen
Raden Patah in het sangkala-jaar 1439 als vorst te Demak regeerde, begonnen de
inwoners van het eiland Java den Islam aan te nemen. Aangezien het volgens den
Islam verboden is afbeeldingen van menschen te maken, zoo waren de wali's (eerste
verkondigers van het mohammedanisme op Java, met vorstelijk gezag bekleed en
als heiligen vereerd) te rade gegaan om de wajang te vervormen. Fanatiek islamiet,
vond de Sultan zulke voorstellingen onder begeleiding van muziek strijdig met den
godsdienst en verbood hij die. Het was

1)

2)

L. Serrurier, De Wajang Poerwa, eene ethnologische studie, Leiden 1896. Dit was het eerste
uitvoerige werk over de wajang, dat als eerste schrede op dit gebied groote verdienste heeft,
al staat er natuurlijkerwijs veel in, waar men nu van teruggekomen is.
Men raadplege het mooie illustratie-werk van Stutterheim, Rama-Legenden und Rama Reliefs
in Indonesien, München 1925. Voorts het artikel van F.M. Schnitger, Het tempel-complex
Lara Djonggrang, Elsevier's Maandschrift, 40ste jaargang, 8.
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haram (verboden) afbeeldingen van menschen en face (metok) te vertoonen, d.w.z.
waarvan de gezichten tot het publiek gekeerd waren. Diezelfde figuren, doch nu en
profil (miring) werden op vooraf dun gemaakt buffelleder geteekend, en daarna
1)
uitgesneden.’ Op Bali treffen wij heden de wajang nog aan in een ouder stadium.
Men vergelijke de Batara Goeroe figuur van Java (afb. XIII), en die van Bali (afb.
XII), en ook de later af te beelden figuren van Bima en Hanoman. De figuren werden
steeds ranker, steeds vreemder aan de werkelijkheid, zonder toch ooit het contact
daarmede te verliezen. Het zijn en blijven een soort substraten van menschen,
schimmen, geabstraheerd uit het werkelijke leven (Cf. afb. V, VI, VII en VIII).
De verhalen, die worden opgevoerd met de poppen, vallen in twee hoofdgroepen
uiteen, namelijk eerstens de l a k o n d j e d j e r of l a d j e r , die geschiedenissen
bevatten, ontleend aan de beide Indische epen, en de l a k o n t j a r a n g a n , of wel
later bijgevoegde verhalen uit inheemsche bronnen. Met de z.g. wajang g e d o g
worden verhalen opgevoerd, ontleend aan den eveneens inheemschen Pandji-cyclus.
De stof dezer verhalen is ontleend aan de Javaansche geschiedenis. De figuren
onderscheiden zich niet van de wajang-poerwa in materieele bewerking, maar wel
hebben zij eenige groote verschillen in den vorm. Zoo dragen zij altijd een zichtbare
kris, terwijl typisch is het ontbreken van de haardracht in een krul (als b.v. Bima
heeft); in plaats hiervan vinden wij loshangend haar, of in een krul naar beneden
gebogen. Er zijn nog eenige soorten van Javaansch poppentooneel, die men ook
wajang noemt; maar aangezien dit geen schimmenspelen zijn, vallen zij buiten deze
studie.
Wij vinden de personen uit het Mahâbhârata en Ramâyana terug: b.v. Joedistíra
(Sanskrit: Yudhísthira, afb. IX) en Doerjodána (S.: Duryódhana, afb. X). Beschouwen
wij deze beide figuren nader, dan valt ons onmiddellijk op, dat we hier twee in wezen
zeer verschillende typen voor ons hebben. Joedistíra is een slanke, fijngebouwde
profiel-figuur. De beide beenen zijn dicht bij elkaar geplaatst tot rustigen stand, het
onderlijf is gehuld in een sierlijke, in bolvorm opgemaakte sarong (kampoeh
banjakan). Aan de heup is de rand van de sarong geplooid over het heft van de kris.
Het bovenlijf en de armen zijn naakt, zonder versierselen. Het gelaat is zeer fijn
besneden, en naar den grond gericht. De oogen zijn half-terneergeslagen, en geven,
met den smallen mond, aan het geheel een uitdrukking van verheven berusting. Dit
is het type van den edele naar afkomst en gezindheid. Doerjodana daarentegen
heeft een grof-besneden gelaat, met zwaren neus, breeden mond en een
wijd-opengesperd, rond oog. Dit is het gezichtstype van den b o e t a , den
slechtgeaarden, daemonischen persoon. Beide gezichtstypen komen ook naar
boven gericht voor. Op afbeelding XI zien wij enkele

1)

Serrurier, op. cit. p. 103-104.
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wijzigingen van het edele gezichtstype, terwijl afb. XII eenige varianten van het
boeta-type toont. Doerjodana draagt de vorstelijke kroon, met het versiersel
Garoeda-moengkoer, een drakenkop met geopenden muil. Aan den rug heeft hij
een in bladermotieven uitgewerkt versiersel, dat men op het eerste gezicht een
rugharnas zou noemen. Het komt alleen voor bij vorstelijke personen of goden, en
heet praba. Dit woord beantwoordt aan Sanskrit p r a b h â , en dat is de glans, die
uitstraalt van een hoogen persoon. In andere wajangvormen, voorkomende op
Balineesche teekeningen, treffen wij deze praba nog niet aan. Men zie op afb. XIII
links bovenaan de goden. Om hen heen is duidelijk de nimbus geteekend, en de
poppen, die overigens geheel het type der wajang hebben, missen
1)
dienovereenkomstig de praba.

AFB. XI

- VARIANTEN VAN HET EDELE GEZICHTSTYPE

Steeds vinden wij de personen aldus en profil afgebeeld, op eene wijze, die
herinnert aan de figuren op de oud-Egyptische muurschilderingen, en ook aan
archaische rots-teekeningen. Een begrijpelijk parallellisme, waar de mensch zich
zelven uitbeeldde in het platte vlak. Slechts bij enkele boeta's vinden we het gelaat
trois-quart weergegeven. Het lijf echter geheel en profil.
In de beide Indische verhalen vallen

1)

De schildering is aangebracht op een Balineesche p a r b a , of beschut van een slaapbank.
De voorstelling is vermoedelijk ontleend aan het Oudjav. prozageschrift Tjalon Arang. Rechts
onderaan staat de toovenares Tjalon Arang, zittende met een fluit in de handen. Door haar
fluitspel betooverde zij het leger van den vorst van Daha, zoodat het verbrandde. In het vuur
in het midden ziet men eenige hoofden van krijgslieden Links zit de godin Durgâ, met 4 armen,
en omgeven door een stralenkrans. In de linkerhand houdt zij de vliegenwaaier (câmara), in
de rechter een bidsnoer (aksamâlâ). Boven de wolkenmotieven een reeks goden
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de personen steeds in twee groepen uiteen: de goeden, die strijden aan de zijde
der Pândava's, respectievelijk Râma, en anderzijds de slechten, de vrienden der
Kaurava's, respect. Râvana, den koning der daemonen.

AFB. XII

- VARIANTEN VAN HET ONEDELE GEZICHTSTYPE

Deze scheiding is zeer streng doorgevoerd in de wajang. De hoofd-verdeeling
op het tooneel in twee simpingans berust hierop. De groep ter rechterzijde is die
der ‘goeden’, terwijl aan den linkerkant de ‘slechten’ staan. Deze twee-deeling zal
nog nader ter sprake komen. Wij zullen kortheidshalve voortaan de groepen
onderscheiden met de letters van afb. I, voor de linkergroep C, de rechter D.
Zooals de Grieksche drama's hun oorsprong vonden in de religieuze, chorale
plechtigheden ter eere van den vruchtbaarheid schenkenden God Dionysos; evenals
ten onzent ook het tooneel zich ontwikkelde uit de middeleeuwsche mysteriespelen;
zoo wortelt het Javaansche schimmenspel ook in het godsdienstig leven der oude
Javanen. Dit min of meer religieus karakter heeft de wajang tot op heden niet
verloren. Dit godsdienstig karakter komt vooral tot uiting bij de handelingen, die de
dalang verricht, alvorens
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hij met de voorstelling begint. Hij ontsteekt wierook onder het scherm, en brengt
een offer aan de geesten. Sommige vertooners ook gaan, voordat zij aanvangen
te spelen, in een bewierookte, met sarongs overdekte kooi zitten; daar zouden zij
in gemeenschap met de geesten hun ingeving ontvangen. De dalang is een soort
heilig persoon. Dit wordt goed toegelicht in de volgende legende: ‘Op de hoofdplaats
Batang leefde een dalang, Poes genaamd. Eens op een dag kwam een gewone
desa-man bij kjai Poes aankloppen en vroeg hem of hij genegen was een
wajang-voorstelling te leiden in de desa Dièng op het plateau van denzelfden naam.
Poes nam deze opdracht aan, toog met zijn wajang naar het Dièng-gebergte en
speelde in een aanzienlijk huis, waar gasten aangezeten waren, die sprekend op
de Pandawa's c.s. geleken. Praboe Darmakoesoema, Ardjoena met zijn twee
vrouwen Soebadra en Srikandi, enz. waren present, ja zelfs de parapat teloe, de
drie gezellen Semar, Petroek en Garèng ontbraken niet. Gedurende de voorstelling
gaf Semar, die alle gebeurtenissen uit den poerwa-tijd heeft meegeleefd, den dalang
vele terechtwijzingen omtrent de ware personen, die ten tooneele moesten worden
opgevoerd; vandaar dat kjai Poes de lakon zoo in de puntjes kende. Toen het morgen
was, maakte Dewi Soebadra hare kondé (haarwrong) los, en.... Kjai Poes bevond
1)
zich in een oerwoud, terwijl zijn zeil (de kelir) aan een paar boomtakken hing.’
Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven, als bij een geboorte, een
besnijdenis-feest, of een bruiloft, wordt de dalang met zijn spel ontboden. Dan wordt
het doek uitgespannen in de p e n d o p o , de ruime overdekte hal bij elke grootere
Javaansche woning, en nadat offers zijn gebracht, en reukwerk is gebrand, om de
menigte der omzwervende geesten gunstig te stemmen, vangt om een uur of acht
in den avond de voorstelling aan. Reeds van te voren noodde de gamelan de gasten
met eenige vroolijke wijzen. De dalang nu zingt lange recitatieven, waar in een
moeilijk te volgen, verouderde taal, een koninkrijk beschreven wordt, en statig plaatst
2)
hij de majestueuze gestalte van een vorst voor het scherm. Of wel hij laat de poppen
spreken, elk met een andere stem, en laat hen het gesprokene onderstrepen met
enkele kernachtige bewegingen der lang-gestyleerde armen, terwijl de toeschouwers
gespannen opletten. Dan voert hij ook de narren ten tooneele, en doet de kijkers
schateren door hun potsen, die hij luchtig improviseert, kluchtige toespelingen
makend op plaatselijke, welbekende personen en toestanden. Maar als de tonen
der gamelan zich luider verheffen tot sneller motieven, en de zware bronzen gong
met haar diepe stem de spanning doet bonzen door de menigte, dan rijzen de armen
der schimmen omhoog, gewapend met gekronkelde kris of vliegende pijl, en flitsen
de schaduwen langs het doek in verbitterden strijd. De vingers van den dalang zijn
vlug en lenig in het

1)
2)

Serrurier, op. cit. p. 215-216.
Cf. afb. XIV en XV van de illustraties bij het volgend deel.
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hanteeren der stokjes: elke beweging is beheerscht, de werkelijkheid schematisch,
en toch hoogst realistisch schetsend. Een pijl wordt afgeschoten: langzaam glijdt
het wapen over de lange armen, en langzaam ook maakt zij zich los, en beweegt
zich langs het doek naar haar doel. Een boog of pees zijn niet aanwezig: maar wij
zién een boog, gesuggereerd door het dwingend gebaar der armen, wij hoóren een
pees snorren, en het komt ons niet meer zonderling voor, dat de pijl zoo langzaam
door de lucht gaat, gevoerd als hij wordt door de hand van den vertooner: neen,
eerder zijn wij vol gespannen aandacht, of hij den tegenstander zal treffen, of dat
deze hem zal ontwijken met een vlugge, lichte beweging. Als de wapens verbruikt
zijn, grijpen de helden elkaar aan: lijf aan lijf staan zij, in verbeten worsteling. Het
lijkt ons, als zwellen spieren aan de smalle armen, als rijst en daalt de borst door
de ontzaglijke inspanning, die nog bovenmenschelijker lijkt door de koele
onbewogenheid van het stille gelaat er boven. Onontkoombaar worden we beïnvloed
door de ontstellende werkelijkheid van dit schaduw-leven. Dit is het wonder van het
schimmenspel: de schoonheid van het gesublimeerd gebaar. En dit is tevens de
pracht der wajang-kunst: een verheven expressionisme der lijnen die in hun
soberheid heel het wezen der volle werkelijkheid teruggeven.
Tot 's ochtends zes uur, den geheelen nacht door, duurt de voorstelling
onafgebroken voort, zingen de zachte tonen der gamelan, en neuriet ook de stem
van den dalang in vervloeiende tempo's, golvend van het staccato van het woord
der hartstocht naar het legato van het verhalende betoog.
(Slot volgt)
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De vogel
door A.E. Drijfhout
Wars van verwijl en weifelend weerstreven,
trekvogel, zeker van zijn verre vlucht,
hij wordt door haast noch hunkering gedreven,
zijn wiekslag meet de matelooze lucht....
Niet werd zijn baan uit eigen zin verkoren
en zijn bestemming: achter de kim een kust;
nochtans hem gaat geen vleugelslag verloren:
ontvalt de taak, hij voegt zich tot de rust. Want wordt op aarde 't wakend licht ontstoken,
richt hem de nacht een ongewisse wand,
een ster ontkiemt, - dan is zijn vaart gebroken,
hij zwicht en daalt op 't onverkende land:
De duisternis stelt hem haar hinderpalen,
de ruimte niet en de afstand niet; hij kon
zijn reis vervolgen, mits de drang der stralen
hem niet begaf van 't zwoegend rad der zon. Maar bij het prilste licht schudt hij zijn pennen,
stijgt van het dauw-kil leger en herneemt,
eer 't haangeschrei den nieuwen dag doet kennen,
zijn tocht alreeds van déze plek vervreemd. Laat aldus na noodlottig overleg!
Wie zal den einder strekken of verwrikken?
Genoegzaam doel zij de aangewezen weg:
dit duurzaam heil, - beleefd bij oogenblikken.
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Het zeer bittere einde
door C. Tielrooy-de Gruyter
Alom de vlammen van 't verraad,
En 't broze zelf kapot gevlogen;
En kan het ook, na diepst beraad,
Wel anders zijn dan dat zij gaat
Ten dood gebogen?
Een hopeloos verbond,
De wereld en het teng're zelf:
Verzwelging....
Wie toch van hen het sterkst bestond
Was die de ander 't beste schond,
Ter delging,
Maar was dit ooit het kleine zelf?
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Sara Vierhout
door Josine Reuling
I.
‘EINDELIJK! Eindelijk! Het is of die maanden eeuwen geduurd hebben.’
‘Ja, maar nu moet je niet voortdurend huilen. Dat vind ik niets prettig. Dat kan je
toch wel nagaan. Hm? Anna?’
‘Ach kind, ik huil niet. Trouwens, laat mij huilen, het is niet zoo erg als ik huil.’
‘Niet erg? Wèl erg. Je huilt toch niet voor je pleizier. Dat doet niemand. Of jij soms
wel?’
‘Ja, ik huil van vreugde! Kind, wees blij, dat je Moeder nog van vreugde huilen
kan, zij griende genoeg van verdriet.’
‘Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt.’
‘O nee-ee? 't Is toch wat! Dat jìj dat nog nooit hebt gemerkt. Maar dan weet je het
nu, Muizesnuit.’
‘Bah. Nu lach je weer. Terwijl wij het over je verdriet hebben. En buitendien had
je mij zòò beloofd, mij niet meer Muizesnuit te noemen. Hm? Anna?’
‘Kom hier, Polk!’
‘Nee, ik heet geen Polk, geen Muizesnuit, geen Snuizemuit, geen Engelebout,
geen Flappert, geen ik-weet-niet-wat, geen niets-niemendal-niet van al die gekke
namen. Ik heet Eleonora Elisabeth Jacoba.’
‘Ja, kalm! Kom hier, Eleonora, Elisabeth, Jacoba. Kom bij mij zitten en troost mij
wat.’
Nu zitten zij daar samen, Anna, de Moeder, met haar dochtertje Nora. Anna in
den leelijken ouden leuningstoel, die bij het raam staat en Nora op de vensterbank,
haar voeten op de zitting van den stoel. Een monster van een meubel is die stoel.
Niet om naar te kijken, zegt Anna. Het model leelijk en log, het hout wormstekig,
het groene trijp kaal en versleten. Maar wat wil je op een huurkamer. Er heeft nog
nooit iemand voor zijn pleizier en pension gewoond, zoover zij weet. Ofschoon, het
moet gezegd worden, de stoel zít heel makkelijk en dat is per slot de hoofdzaak,
zou Nora zeggen. O nee, mijn kind, zou Anna antwoorden, dat is lang niet de
hoofdzaak, je weet.... En driftig zou Nora haar Moeder in de rede vallen: ‘Natuurlijk,
“Schoonheid zoeken”, ik weet 't al lang. Jij zegt altijd hetzelfde.’ Nora is een klein
meisje van elf jaar en heel brutaal soms. Toch heeft Anna haar nu gevraagd, of zij
haar wil troosten. Weer zooiets geks van haar Moeder, want juist vandaag is het
een bijzonder pleizierige dag voor Anna, een dag, waar zij zich jaren en jaren op
gespitst heeft, zooals zij dat noemt en waar zij
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de laatste weken, nee, maanden mag je wel zeggen, niet over uitgepraat raakte.
Niet enkel tegen Nora, tegen iedereen sprak zij erover. Nora is ervan overtuigd, dat
de heele straat het weet. Niet enkel de buren langs dezen kant, maar alle bewoners
van den overkant weten het ook. En de groentevrouw en de werkster en iedereen
en allen, zij weten het groote nieuws.
Wat zal zìj vreeselijk veel bekijks hebben. Anna zegt zelf, die menschen in zoo'n
klein plaatsje hebben niets beters te doen dan je aan te gapen en te begluren en
al je gangen na te gaan. - O, en aan het theater, daar weten zij het ook. Iedereen
weet het daar. Zelfs de nieuwe tooneelknecht, een lange slungel van een jongen
met een groote wrat op zijn wang - dìè wist het. Want toen Nora gisteren Anna kwam
afhalen van de repetitie, knikte hij haar, Nora, zoo veelbeteekenend toe en riep bespottelijk, hij is pas nieuw en heeft nog nooit met haar gepraat, buitendien is hij
maar knecht - of de kat zich niet waschte met zijn poot heel' over zijn oor? Er kwam
immers bezoek! Zij heeft geknikt, héél flauwtjes, meer om te zeggen: ja ik snap je
wel, gek, met je kat en je bezoek. Zij hebben niet eens een kat. Stel je voor, en
pension, op een kamer en dan een kat. En bezoek? Zij is toch geen bezoek. Iemand
die voor goed blijft, noem je geen bezoek. Maar wat weet zoo'n tooneelknecht. Al
zijn wijsheid zit zeker in zijn wrat.
‘Ja Anna,’ spreekt Nora haar gedachten uit, ‘iederéén wéét het.’
‘Wat weet iedereen?’
‘Nou - dat - zìj komt!’
‘Zeg toch niet voortdurend “zij”, wat vind ik dat onhebbelijk. Heeft zij geen naam?’
‘Ja, Anna, ik bedoel het niet zoo, maar ik moet er nog aan wennen, zie je.’
‘Aan wennen! Kind je bent lastig, zooals altijd. Wat valt daar in Godsnaam aan
te wennen. Wees liever blij, dat Saar komt. Zoo leuk zal die het niet gehad hebben.
Een heel ander leventje dan jij, jongejuffrouw.’
Nora wil zich verdedigen en zeggen, dat zij niet lastig is en natúúrlijk blij is, dat zij - zij bedoelt Saar - komt, maar dat ieder kind zou moeten wennen aan de gedachte
om plotseling een groote zuster te hebben, die Saar heet en al achttien is en uit een
Gesticht komt. Maar Anna wenkt onverschillig met haar hand, ten teeken, dat het
al lang weer goed is. Zij staat op, loopt onrustig de kamer op en neer, een paar
maal, gaat voor de piano zitten en zingt een chromatische toonladder. O, gelukkig,
weet Nora, nu blijft Anna wel een uurtje aan het zingen en dan is het zoowat tijd om
naar het station te gaan. Anna zingt. Van de toonladder zingt zij naar de melodie
en van die melodie weer naar een andere en dan wéér een andere. Hóór je, Noortje,
dit prachtige recitatief uit de Hugenoten, dat zingt de Bas, daarna zet het koor in,
heel zachtjes, bijna fluisterend....’
‘Ja Anna, ik hoor,’ knikt Nora ijverig.
Zij luistert maar met een half oor naar Anna's verklaringen. Zij is eraan
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gewend, vindt er niets aan, maar ook niets. Wat geeft het, of Anna zingt uit het einde
der eerste acte van Butterfly of uit den aanvang der derde van Aïda. Mooi en heerlijk
is en blijft enkel het zingen zelf. Daar wil Nora haar heele leven wel naar luisteren.
Er zijn zooveel melodieën, die zij kent. Zij neuriet ze zachtjes mee. Heel zachtjes,
want al ken je een lied van binnen in je hoofd en al kan je het daar luid en helder
laten zingen, daarom kan je het nog lang niet altijd met je werkelijke stem. Tenminste
Nora kan dat niet. Anna kan dat wel. Al heeft zij iets nog nooit gehoord, zing het
maar, zij zingt wel mee, eerste stem, tweede stem, alt, net als je wilt. Het is haar
vak. Praat me niet van roeping, zegt Anna. Menschen, die uit roeping zingen, zijn
van lotje getikt en in elk geval onmuzikaal. Zingen is vak. Mooi vak, edel vak, zooals
goud smeden of kerken bouwen. Daarom is het ook vanzelfsprekend, dat Anna elke
opera kent en alle actes weet, vindt Nora. Hoor, wat zingt zij nu? Zij kent die melodie
zóó goed. En zij duimt voor zichzelf: laat Anna niets vragen, laat Anna niets vragen!
Want dan is het weer: ‘Kind, hóór je dat nu nog niet. Mozart. Figaro. Ik zong het al
bij je wieg. Domme Flappert! Polk!’
Anna vraagt niets. Het duimen heeft geholpen. Gelukkig. Heerlijk, enkel maar
luisteren naar die stem en je eigen gedachten denken. Zie je wel, zij behoeft haar
moeder niet te troosten. Om zoo te huilen! Het mag dan goed zijn om te huilen van
vreugde, het is toch beter om van vreugde te zingen, zooals Anna nu doet. Haar
stem klinkt nog stralender, nog hooger, jubelender dan anders. Dat hoort de Flappert
heusch wel, al weet zij niet welke opera en welke acte.
Zou ‘zij’ het weten? Hup! Daar staat zij weer midden in Nora's gedachten. Zoo
springt zij er al maanden lang telkens in. Als een duvel uit een doosje. Floep, zoo
zie je me, zoo zie je me niet. Het is ook wat! Vóór dien tijd, dus t i e n jaar lang, wist
Nora niet, dat er een zuster van haar bestond, wist zij niets van haar, terwijl die
Zuster altijd kiekjes van Nora kreeg en heel goed wist, dat Nora bestond. Maar nu,
vandaag, vanaf vandaag, zullen zij altijd bij elkaar blijven, zegt Anna en het zal al
heel gauw zijn, of het altijd zoo geweest is. Je zult je niet kunnen voorstellen, dat
er eens een tijd was, dat je geen zuster had, zegt zij. Nora antwoordt dan niet veel.
Anna verheugt zich nu eenmaal verschrikkelijk op de komst van haar - van Saar,
maar zij, Nora, kan dat niet. Zij zou eigenlijk veel liever, zooals andere kinderen,
een klein zusje willen hebben. Zoo'n pasgeboren klein wicht. Dat zou leuk zijn. Een
zusje. Géén broertje. Een klein broertje is afschuwelijk. Alle kleine jongens zijn
pieskousen, zegt Anna altijd en de werkster zei: niets is zóó waar, Mevrouw.
Zoo'n groote zuster, een zuster van achttien. Nora denkt aan het briefje, dat zij
verleden week heeft geschreven aan haar zuster. Of geschreven? Anna vond, dat
zij Saar een aardig, hartelijk briefje moest schrijven. Hm!
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Aardig en hartelijk schrijven aan iemand, die je heelemaal niet kent, al is zij dan je
groote zuster. Het briefje werd geschreven. Eerst de enveloppe. Aan Mejuffrouw
Sara Vierhout en boven den brief: lieve Zuster en eronder: je je liefhebbende Zusje
Eleonora Crielaart. Anna was niet over den inhoud tevreden geweest en had
gemopperd, wéér, zooals altijd, dat zij een naar, lastig kind was, onhartelijk,
ongevoelig, net haar Vader. Wat een brief. Zoo droog als gort. En waarom zoo
plechtig eronder Eleonora? En Crielaart? Was Nora alleen niet voldoende geweest?
Anna mopperde er nog over, terwijl zij de enveloppe dichtlikte. Neen, verklaarde
haar Nora, schrijven moet je een naam voluit. Waarvoor heb je anders een mooien
naam! Ook op haar schriften staat: Rekenschrift of Taalschrift van Eleonora Crielaart.
Zal zij er een halen om te laten zien?
‘Dankje,’ zei Anna, ‘al schrijf je het duizendmaal op je schrift, ik blijf het onder dien
brief bespottelijk vinden. Je lijkt wel een non, die noemen zich altijd zoo plechtig bij
hun volle naam.’
‘En die - actrice dan?’
‘Welke actrice in hemelsnaam?’
‘Naar die ik genoemd ben....’
‘Oh! Duse! Ja, Duse, die geeft aan den naam Eleonora een onsterfelijken klank.
Ach kind, daar begrijp jij niets van. Ga knikkeren of bikkelen of wat je uitvoert. Je
zwalkt toch den heelen dag langs de straat.’
‘Dat is n i e t waar! Je bent immers zelf altijd weg.’
Pats, kletste toen Anna's hand op Flappert's wang. ‘Voor mijn pleizier zeker!’ Nog
een, pats, links een en rechts een. Bij de herinnering stijgt haar opnieuw het bloed heet naar de wangen. Toch is het
niet waar. Zij zwalkt niet. En waarom moet zij na school thuiskomen? Om alleen te
zitten? Hier op die akelige kamer? Bah! Niet meer eraan denken.
Nora zucht diep en staat op, ziet hoe ook Anna opstaat van de piano.
‘Wij gaan, hè?’
‘Ja, laten wij maar gaan. Doe je goeie jas aan, Nora.’
‘De taart, Anna, de taart! Die zouden wij op tafel zetten!’
‘Dat is waar. Ga gauw halen! In de keukenkast vooraan. Wees voorzichtig.’
Nora brengt de taart en zet haar voorzichtig op tafel. Precies in het midden?
Beiden gaan zij een paar stappen achteruit. Kijken! Ja, precies in 't midden! Wat
een prachtstuk van een taart. Groot, rond en lekker prijkt zij daar op het omgekeerde
bord. Tusschen bord en taart schulpt sierlijk een lachende strook van mat-wit
kantpapier, het mooiste dat je bedenken kunt. De dikke letters van het suikeren
‘Welkom’ glimmen vriendelijk en vochtig. - Deze heerlijke taart heeft de garderobière
gestuurd, ter eere van Saar. Vreeselijk aardig van de garderobière, je mag zeggen,
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wat je wilt. Zóó breed heeft zij het heusch niet. Maar zij leven echt met je mee, die
luidjes van het tooneel.
Zoo! Nu hier, naast de taart, de bloemen en onder de bloemen Anna's cadeau
voor haar dochter: Een gloednieuw gouden tientje. Noem dat maar geen groot
geschenk. Een spiksplinternieuw gouden tientje, in een engel van een doosje op
roze watten. Saar zal niet weten, wat zij ziet straks. Hier, jouw cadeau, Flap! Een
eigengemaakte servetring van raffia. Dat valt erg af, hè Anna, vergeleken bij jouw
doosje en de taart èn de bloemen. Hoe kom je erbij, kind? Die ring is handwerk, dat
maakt de waarde. Je zult zien, hoe opgetogen Saar zal zijn. Zij kan hem dadelijk
gaan gebruiken, die ring.
‘En de taart eten wij vanavond op, hè?’
‘Die heele taart kind, ben je wijs! - Een echte feestdisch. Kom.’
Anna sluit de kamerdeur van buiten af en wil de sleutel onder de mat leggen. Zij
bedenkt zich nog bijtijds; het is niet noodig, zij komen immers straks samen thuis.
Tegelijk. Samen! Zij met haar beide kinderen. Zij met Nora en met Saar, haar oudste.
Hoe zou dat kind van haar eruit zien? Anna is opgewonden. Haar tanden klapperen
en haar knieën trillen. Haar oudste dochter komt. Saar Vierhout, het kind uit haar
eerste huwelijk. Hoe zou zij eruit zien? Sprekend haar Vader natuurlijk. Groot, grof,
niet onknap, een boerengezicht, maar frisch en blozend en sterk als een rat. Enkel
die doofheid, die zal wel verergerd zijn. Zij heeft er nog niets van gezegd aan de
Flappert. O, die twee. Of het wordt koek en ei, òf vechten, dat de vonken erafvliegen.
Enfin, zij is er toch niet bij, zij is bijna nooit thuis. Dus veel last zal zij nergens van
hebben. - Heerlijk, als zij nu thuiskomt, vindt zij haar twee kinders thuis. Of zij komen
haar samen afhalen na de voorstelling. Fijn, aan iedere arm een dochter. Groote,
flinke kinderen. Flink, flink, Nora is niet flink te noemen, maar toch een aardig kind
om te zien. En zij zelf is nog jong, heel jong zelfs voor een dochter van achttien.
Daar loopt zij, gearmd met haar dochters. Wie doet je wat! En geen mannen over
de vloer. Wat een rust. Misschien wordt dat zwerven van Nora langs de straat wat
minder als Saar thuis is en in haar smaak valt. Zij zal haar gauw vertellen, dat zij
Nora niet verwennen mag. Niet alles maar toegeven. Want Saar is een goedzak,
reken daar maar op. Precies Vierhout. Jammer, dat die vent zoo vervelend was. En
bij al zijn saaie goedheid opeens met die malle eisch voor den dag te komen: niet
meer aan de Opera. Stel je voor: haar zingen opgeven beteekent alles opgeven.
Onzin, die malle praat van roeping: het zingen is haar vak, haar werk, haar leven.
En als je niet werkt kun je ook niet leven. Zij tenminste zou wegkwijnen, als zij haar
leven aan het tooneel niet had. Haar kleedkamer, haar schmink, zij zou er niet buiten
kunnen. Een vrouw hoort in haar huishouden. Jawel, maar zij niet. Dat heeft zij hem
vooruit gezegd. Zooals alle mannen, liet hij haar stil praten en dacht: als het kind er
is, wordt alles anders. Maar toen vergiste hij zich. Toch een
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goeie vent, per slot liet hij haar Saartje nog houden, terwijl hij dol op het kleine, dikke
kind was. Zij ook hield veel van het molletje. Tot haar vierde jaar heeft zij het kind
bij zich gehad. Toen werd die kleine dikzak zoo lastig, zoo onhandelbaar, zij moest
haar weg doen, bij anderen. Anna heeft altijd een beetje spijt gehad, dat zij Saar
niet bij haar Vader heeft gelaten. Zij heeft Vierhout toen nog eens geschreven, erop
gezinspeeld, maar die man was zoo gebelgd, zóó boos, dat hij zijn zin niet had
gekregen, dat hij nooit meer iets liet hooren. Nooit heeft hij meer naar zijn kleine
dikke lieveling omgekeken. Raar toch, die mannen, denkt Anna. Een vrouw is heel
anders.
‘Annnaaa, je luistert niet. Ik vraag al drie maal: is ze groot en knap en heeft ze
zwart haar?’
‘Wat - wie? Saar?’
‘Ja, ís ze groot, net zoo groot als jij bij voorbeeld?’
‘Weet ik dat! Toen ik haar vijf jaar geleden zag, was ze nog een kind en net in het
gesticht. Zij is altijd nogal een dikkerd geweest. Maar je kunt er niets van zeggen.
Zij lijkt in elk geval op haar Vader. Groot zal zij nu wel zijn en - e - maar hoor 's, ze
is....’
‘Zeg, Anna, lijkt zij op háár Vader?’
‘Onnoozeling, neen, zij lijkt op de Vader van de juffrouw, die daar loopt met dat
hondje!’
‘Ach, je begrijpt mij niet. Ik bedoel, of zij lijkt op die andere Vader. Niet op mijn
Vader, maar op die Vader, die Vierhout heette.’
‘Ja, ja, natuurlijk, maar hoor 's, zij is....’
‘Waar is die nu?’
‘Vierhout?’
‘Ja.’
‘God zal 't weten. In zijn vel, als hij niet gestroopt is intusschen. Hè, kind, hou' op.
Ik bèn al zoo zenuwachtig.’
‘Wij zijn er haast, hoor! Zal je nu niet gaan huilen, dat is voor Saar ook niet prettig,
denk ik.’
‘Neen. Maar luister nu 's, Engeltje. Ik wilde je nog zeggen, dat Saar een beetje
doof is. Je moet dus hárd praten. Goed h a r d praten. Beloof je mij dat?’
Weer iets erbij. Een zuster, die achttien is, die een anderen Vader heeft, een
andere naam en daarbij nog doof is. Wat akelig eigenlijk om doof te zijn. Nora belooft
oprecht hàrd te zullen praten. Héél hard.’
Anna knijpt tot dank Nora's vingers. Stevig en dankbaar knijpt zij.
‘En als ik niet hard g e n o e g praat, moet Saar mij nog eens vragen, hé Anna:
wat zeg je, Nora, of: ik versta je niet. Dat zal zij toch wel doen? Dan zeg ik het nog
eens, zie je. Heeft zij een hoorn?’
‘Ach, wel - nee. Je doet of zij stokoud en potdoof is. Onnoozel ben je toch!’
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Nora zwijgt. Zij voelt een prop in haar keel. Zij bedoelde er niets mee. Zij wist niet,
dat je voor een hoorn stokoud en potdoof moest zijn. De zuster dan van de naaister?
Die is 30. Of 40, maar nog lang niet stokoud en enkel doof aan een oor. Soms, als
zij erg moe is, ook wel aan het andere. En zij heeft een hoorn. Anna kan altijd zulke
onredelijke dingen zeggen. Laat zij nu ook gerust zelf de geldstukken voor de
perronkaartjes in de gleuf van de automaat doen. Zij, Nora, heeft er géén zin in.
‘Hier, lievertje, geld voor de gleuf! Dat doe je immers zoo graag.’
Anna zegt het spottend, zooals zij alles, wat zij vriendelijk bedoelt, spottend zegt,
maar zij is weer zóó'n lieve Anna, zij heeft niet eens gemerkt, dat de Flappert stil
was over die hoorn. Dus maar doen.
Zij passeeren de contrôle en Anna vraagt, overbodig, wanneer de trein aankomt.
‘O juist, over tien minuten, dank U wel.’
‘Zoo bar vroeg zìjn wij niet eens, zie je.’
‘Neen, gek hè.’
‘Ja, ik dacht, dat wij vroeger zouden zijn.’
‘Ja, dat dacht ik ook.’
Opeens kijken zij elkaar aan en beginnen te proesten. ‘Wat een gesprek,’ zegt
Anna, ‘het lijkt wel mijn Tante Knabbelkool.’ ‘K-n-abbelkool.’ Nora vindt het om te
stikken. Die Anna heeft altijd zulke gekke woorden. Hoe komt zij hier nu weer aan?
Tien minuten duren tien eeuwigheden. Anna loopt heen en weer, met haastige
kleine stapjes. Bij elken stap klik-klakt zij met haar hooge hakken op de kleine
ingelegde perronsteentjes. Nora hinkelt aan haar hand. Zij heeft weer een groote
prop die zij weg moet slikken. Saar komt. Saar, Saar. Slikken geeft niet, weghinkelen
geeft misschien. Wat glimmen die rails. Rails glimmen altijd. Dat komt, omdat zij
gebruikt worden. Glimmend staal. Rust - roest. Knabbelkool. - Doof. - Doove Saar.
Arme groote zuster. Daar komt-ie. Daar komt-ie.
‘Hier blijven, hoor! De treinen zijn dikwijls zoo vol.’
Anna laat Nora's hand los. ‘Blijf in mijn buurt, hoor!’
De trein stopt. Anna kijkt naar alle kanten. Heen en weer vliegt haar hoofd. Haar
oogen zoeken.
Vijf jaar heeft zij haar dochter niet gezien, zij moet dus even zoeken. Het duurt
niet lang, zij herkent al het groote flinke meisje daar. ‘Dag, mijn lieve Engel, mijn
kind, mijn Saartje, wat ben je groot en flink geworden. Wat zie je er goed uit. Niet
zoo huilen. Heb je een goede reis gehad? Ben je niet moe? Kun je mij verstaan?
Hoe is 't met je gehoor?’
Er komen veel menschen uit den trein. Allen dringen naar den uitgang, de meesten
in onverschillige haast, reizigers van elken dag, ook veel boerenvrouwen van de
markt. Sommigen loopen tegen anderen op, een enkele
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kijkt even om naar de huilende vrouw, die haar armen om een groot jong, hevig
snikkend meisje heengeslagen heeft. Een oude boerin in kleederdracht, de hooge
smalle kokervormige mand op den rug, blijft even staan, kijkt vol kalme
nieuwsgierigheid, belangstelling bijna. Die vrouw huilt van blijdschap. Dat soort huilt
gauw en makkelijk. Maar die jonge meid, wat snikt die erbarmelijk. Arm schepsel.
Jij huilt geen vreugdetranen. De boerin loopt langzaam door, Anna droogt haar
tranen. Straks moet zij zich even poederen. Wat zal zij er leelijk behuild uitzien.
‘Hier, dit is nu Noortje! Herken je haar van het laatste portret?’
‘Ja Moeder! Dag Noortje, krijg ik een zoen van je?’
‘Dag Saar,’ fluistert Nora en geeft den zoen, gehoorzaam en verlegen.
Zij zijn een der laatsten, die het station verlaten. ‘Nu heb ik een verrassing voor
jullie, kinderen,’ zegt Anna en wenkt een der gereedstaande huurrijtuigen. Zij stappen
in, een klein open bakje, met een oud paard ervoor en een ouden koetsier op den
bok.
Zoo rijden zij in den stralenden zomerdag. Anna poedert eerst zorgvuldig haar
gezicht en leunt dan behagelijk achterover, zoover het bakje dit toelaat. Haar
moederhart juicht van vreugde. Zijn er geen bekenden? Weer zoekt zij rechts en
links. Dáár, waarachtig, Linda met haar laatste liefde. Wat een jong broekje. Die
Linda lijkt wel mal. Linda en jong Broekje groeten. Anna groet terug, lachend, met
een knik van verstandhouding. Dit is zij, hoor, mijn oudste. Goed aangekomen.
Gelukkig!
De oudste zit naast haar Moeder en ziet niet op of om. Zij tracht het hevige snikken
te onderdrukken, maar 't wil niet bedaren. Krampachtig houdt zij Moeder's hand
vast. Zij heeft vreeselijke dorst. Zou dit ritje lang duren? Wat ziet haar kleine zusje
er heerlijk slecht uit. Het kind gaat voortdurend te laat naar bed. Dat moet uit zijn.
Daar zal zij dadelijk een stokje voor steken. Echt fijn, zoo'n jonge vogel om je heen.
Een aardige jurk zal zij voor haar maken. Deze is nogal opzichtig. Slordig ook.
Zoo rijden zij in den stralenden zomerdag, dwars door het kleine schilderachtige
stadje, hevig hobbelend over de groote ongelijke keiën der straten, de jeugdige
Moeder met haar twee groote meisjes, in een oud vehikel, getrokken door een oud
paard, op den bok de oude koetsier. De eene straat helt, de andere stijgt. Het oude
paard is eraan gewend. In kalmen gelijkmatigen sukkeldraf trekt het zijn vrachtje,
den weemoedigen kop omlaag.
Nora heeft gedurende den geheelen tijd geen oog van Saar afgewend. - Wat een
groot meisje al en tamelijk dik en wat ziet zij er boersch uit. Wel erg netjes en aardig
lijkt zij ook wel. Zij slaan een zijstraat in. Nora raakt voorzichtig Saar's knie aan en
fluistert: ‘dit is onze straat.’
‘Wat zeg je, Noortje?’ Saar brengt heur hand als een schelp aan haar oor. - O,
Saar verstaat het niet! Nora zal het nog eens zeggen. Hard en duidelijk. Maar zij
bloost als een pioen en zwijgt.
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‘Toe suffert, kun je niet wat harder praten.’
Anna knijpt vinnig haar arm en zegt met duidelijke stemverheffing tot Saar: ‘Wij
zijn er, hoor! Aan het einde van deze straat. Rechts.’
‘Dat is gauw gegaan. Ik heb toch zóó'n dorst. Moeder.’
Nora voelt heur hart bonzen. Saar zegt ‘Moeder’. Voortaan zegt zij ook: Moeder!
Anna is net zoo goed van haar. Saar zou het vast niet aardig vinden, als zij wist,
dat zij Anna altijd bij haar naam noemde. Maar zij zal het niet merken. Nora zal er
wel voor oppassen, dat zij zich niet vergist. En in gedachten repeteert de Flappert,
haastig en ijverig: ‘Moeder, Moeder, ja Moeder, nee Moeder.’
Zij stappen uit.

II.
De avond valt. Het is de avond van een mooien, warmen zomerdag. Saar is alleen
thuis. Zij naait de vierde jurk voor haar kleine zusje Nora en geniet. Eindelijk is zij
veilig thuis bij haar eigen Moeder. Drie weken zijn het nu! Saar is gelukkig.
Saar Vierhout, Anna's oudste lieveling, heeft zich - èn met moeite - aangewend
zooveel mogelijk alles met haar linkerhand te doen. Zij heeft dan haar rechterhand
steeds vrij om als schelp achter haar oor te houden. Zoo verstaat zij beter, wat er
gezegd wordt. Haar linker oor is stokdoof, je zou een kanon naast dit doode oor
kunnen afschieten, het zou er niet van trillen. Saar spreekt van: het rechter, mijn
goede oor!
Ja, flink doof is zij wel. Je moet hard praten, wil zij je verstaan met het goede oor
en de hand als schelp erachter. De menschen zeggen altijd: zij willen het niet
toegeven, die dooven, dat zij erg hardhoorig zijn en je dikwijls niet verstaan. Doof
en nog eigenwijs op de koop toe. De menschen moeten maar hard praten en de
meesten hebben daar géén zin in. Het is ook niets prettig, je komt jezelf zoo
belachelijk voor, als je zoo zit te schreeuwen in een toeter of in een trompet, of in
zoo'n raar, klein dikbuikig horentje. En het is vermoeiend ook. - Zooals Saar, met
heur hand achter haar oor, dat gáát nog. Je kunt zoo'n doove Griet nog eens den
welgemeenden raad geven: Koop toch een horentje, kind, dat is veel gemakkelijker!
Saar antwoordt daarop altijd met een zekeren trots: ‘mijn hand is mijn hoorn. Ik doe
zooveel mogelijk alles om mijn rechter hand vrij te hebben, zie je, voor mijn goede
oor.’ Je knikt dan vol belangstelling en lacht goedkeurend. Het is prettig voor een
doove, als je met haar meeleeft. Knikken is ook niet vermoeiend.
Goed en wel, Saar is erg doof, of zij het toe wil geven of niet, maar daarom is zij
nog niet te beklagen! Als het leven een kaartspel was, zou zij drie aardige troeven
vasthouden: jeugd, kracht en gezondheid. Met haar linker-
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hand natuurlijk. Maar het leven is geen kaartspel, Saar zou het profaan vinden, als
zooiets ernstigs, zooiets gewichtigs en ook heerlijks als het leven met een kaartspel
vergeleken zou worden. Trouwens, Saar kent geen enkel kaartspel. Kaarten waren
in het Gesticht, waar zij vijf jaar heeft doorgebracht om opgevoed te worden, streng
verboden. Vijf jaar lang in het Gesticht, Saar kan het niet begrijpen. Het lijken haar
wel vijf-en-twintig jaar. Nu is het voorbij. Nu is zij thuis. Trouwens iedereen mag
weten, dat zij in het Gesticht geweest is. Het is geen inrichting voor gevallen meisjes
of voor achterlijke kinderen, neen, het is een Gesticht voor meisjes, die strenge
leiding moeten hebben, meisjes wier ouders hun die strenge leiding niet kunnen
geven, of wier ouders weg zijn, of geen tijd hebben, of zooiets. Wat heb je al niet
voor ouders! Maar wel waren zij allen bijzonder lastige kinderen. Anders kwam je
niet eens in aanmerking voor het Gesticht. Als zij nog denkt aan dien voortdurenden
fellen strijd tusschen hen, de lastigen en die anderen, de strengen. Zondags aten
zij enkel soep. Elken Zondag bestond het menu uit soep. Soep voor, soep toe, soep
na. Of de Zondag nu een feestdag was, of hij viel op Kerstmis of op Paschen, op
Koninginnedag of op den verjaardag van Dirk, Zondags soep! In elk geval een
makkelijke dag voor de meisjes, die de kookweek hadden en de afwasch.
Neen, de tijd vóór het Gesticht, die vijf of zes, ja zes jaar, bij den ouden Boer
Vlashaar, die waren beter! Wat zei de Boer altijd van haar? In die Deern zit de Duvel!
Maar dat zei hij enkel als hij ten einde raad was, want hij hield veel van haar, net
als zijn vrouw, de lange, magere boerin. Jaantje, hun leelijke dochter, die hield niet
van kleine Saartje. - Boer Vlashaar kende het Gesticht en toen hij geen anderen
uitweg meer zag, schreef hij Anna, de Moeder, dat in die klein' deern van haar den
Duvel zat en dat zij haar kind moest komen halen, anders moest zij maar naar het
Gesticht. Dat was vlak bij hen in de buurt, twee-en-een-half uur loopens vanaf het
dorp en na een uur zag je het groote gebouw van mooie witte zandsteen al in de
verte. Het Gesticht, daar werden de kinderen immers geregeerd door wijven, die
de Duvel niet eens halen wil. Maar dat schreef boer Vlashaar niet aan Anna, dat
zei hij tegen de boerin, zijn mager, lang wijf.
Waar zat Anna toen ergens? Was zij op tournée door Amerika of had zij net een
nieuw engagement in België? Boer Vlashaar zal wel geschreven hebben: ik neem
de pen op, Vrouw, en schrijf U een brief van pampier, dat in die klein deern van U
den Duvel zelf zit. Bijna 5 jaar heb'm we nu je Saartje bij ons hou'n, maar zij wordt
al onhandelbaarder. Wij wor'n temet te oud d'r veur, want om 't geld hoeven we 't
nie' te doen. Ik heb min klein pensioentje en of 'k sloap of 'k woak, Vrouw, min geld
gaat deur. 't Is spijtig, Vrouw, het kiend is ons aaan 't haart -egroeid.’ - Zooiets zal
hij geschreven hebben, oude boer Vlashaar en daarbij het Gesticht genoemd hebben.
O, Saar moet stilletjes lachen, als zij aan al die dingen
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denkt. Het is ook echt grappig, die oude boer, die schreef: ik neem de pen op....
Prettig, als je zulke vroolijke herinneringen hebt.
Waar kwam die brief van haar Moeder ook weer vandaan, waarin stond, dat zij
dan maar naar het Gesticht moest, want dat zij haar onmogelijk bij zich kon nemen.
Zij meent nu bijna zeker te weten, dat die brief uit België kwam. Er zat een kiekje
in van Noortje, die schattebout. Nora was toen vijf jaar ongeveer. Een min wichtjen,
zei de lange magere boerin. En Saar was er juist zoo blij mee geweest. Zoo'n lief,
eigen zusje. Zoo'n kleine pop. Heel wat anders, als die boeren-keuën. Woedend
had zij haar tong tegen vrouw Vlashaar uitgestoken en gejouwd: ‘Boerenhort,
Boerenhort!’ Vrouw Vlashaar riep dan altijd: ‘Jaontjééé.... waarop Jaantje boos en
dreigend uit een of anderen hoek van het erf te voorschijn kwam, op Saar afstoof,
de klomp uit en haar achterna. Saar rende weg, schreeuwend, Jaantje achter haar
aan, scheldend en zwaaiend met de klomp. Het waren goede menschen, die oude
boer met zijn lang, mager wijf en zijn leelijke dochter Jaantje. Zij hielden veel van
kleine Saartje, scholden haar altijd uit en jammerden elken dag opnieuw over dat
klein' onhandelbaar ding. Zij sloegen haar nooit, baden vlijtig mét en zeker ook vóór
haar en mestten haar dik en rond met hun vet en kostelijk boereneten. Zij wisten
geen raad met hun klein, dik Saartj', dat hen in het heele dorp in opspraak bracht.
Zoo'n slecht stadskind, zoo'n komediantenjong, zei het dorp. Saar had groote
minachting voor het dorp, voor die boeren en hun vieze kinderen met hun
druipneuzen.Bijna vijf jaar hielden de boer en de boerin het met Saartje uit. Vijf heerlijke
kinderjaren bracht zij door bij de oude boerenfamilie in het prachtige dorp op het
groote erf. Voor een schijntje kostgeld, dat haar moeder ongeregeld, met lange,
hartelijke en dankbare brieven stuurde, was Saartje in huis bij boer Vlashaar en
maakte zijn ouden dag moeilijk en onrustig. Zij gapte alles, wat maar in haar bereik
kwam om de vreugde en de heerlijkheid van het-weer-kunnen-weggeven, zij ranselde
groote jongens bont en blauw voor drie knikkers, voor twee piertjes of een handje
watervlooien. De knikkers gooide zij in de pap, de piertjes in de regenton en de
watervlooien stopte zij in Jaantjes bedstee. Zij sneed het tuig door van den trekhond
en gierde van de pret, als de hond, losgelaten, wegrende en soms dagen lang niet
terugkwam. Zij stookte vuurtjes en maakte, waar zij kon, vogelkooien open, sneed
de touwen van de geiten los en joeg ze in het koolland, en als zij niets meer wist,
liep zij weg tot zij verdwaalde en het heele dorp in rep en roer bracht om haar te
zoeken. - Het regende klachten bij boer Vlashaar, de boer schold, de boerin
jammerde en Jaantje greep naar de klomp.
Heusch, het Gesticht was een uitkomst. Oude vrouw Vlashaar, de lange, magere
boerin, bracht haar zelf erheen. Het was op een Zondag, in de week had zij geen
tijd. Jaantje ging ook mee en droeg haar mooie zwarte schoenen
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met de breede, zijden veters en de stompe lakneuzen. De oude boerin huilde en
streelde Saartje over 't hoofd. Jaantje droeg de groote kruidkoek en de kleine vette
ham, die zij haar bij het afscheid met een nadrukkelijk en verontschuldigend gebaar
toestopte. Kleine Saar huilde niet. Zij keek op naar de lange, magere boerin, dik en
verbaasd en vol medelijden met haar verdriet. Op Jaantje lette zij niet. Die ging
enkel mee om haar mooie zwarte schoenen met lakneuzen, die klompen-klamiek,
die hosklos. Saartje maakte zich niets ongerust, of zij zou vóór de dag om was weer
bij hen terug zijn. Wat was eenvoudiger en vanzelfsprekender dan wegloopen. Of
dachten zij soms, dat zij bleef, hier blééf, bij dit ellendige mensch van het Gesticht,
dat er met een uitgestreken gezicht bij stond. Saartje stond met haar tong vanbinnen
tegen haar wang gedrukt, wat zij altijd deed, als zij opgewonden was. De boerin
kuste haar voor dezen keer, precies op den bobbel. ‘Dag deerntje,’ zei ze, ‘vrees
God en geef nou die beste kruidkoek en die faaine ham nie daadelijk weg aan de
maaisies hier! - En volgende maand kom'me op bezoek baai je.’
‘Doe je tong toch na' binn'n, maaid,’ zei Jaantje en pikte spits met haar vinger
Saar tegen de wang. - O, Saar weet het nog of het gisteren gebeurd is.
Zoo lieten zij haar achter in het strenge gesticht, dik en rond, blakend van
gezondheid, verwend en verwilderd, toen al slecht van gehoor, nauwelijks dertien
jaar oud.
Toen zag zij Dirk voor het eerst. De hark, die er bij was geweest, nam haar de
koek en de ham af en zei: ‘Dit is de Directrice, Sara, ga maar met haar mee.’
Dien dag ook at zij voor het eerst de heerlijke Zondagsche soep. Is het te
verwonderen, dat Saar niet houdt van soep. Maar dat is ook alles, wat het Gesticht
op zijn geweten heeft. Het heeft Saartje, dat klein' deern, waar de Duvel in zat, na
vijf jaar onder strenge leiding, afgeleverd als een groot, flink en degelijk meisje, dat
kan koken, bakken, knippen, naaien, wasschen en strijken, enfin alle bezigheden
kan verrichten, die een vrouw hoort te kennen. Vooral strijken kan zij bijzonder mooi.
Zij heeft er blijkbaar een speciale aanleg voor. Daarom mocht zij op een goeden
dag een jurk strijken van Dirk. Of het nu de Duvel was, die even gauw in haar voer,
of Saar zelf, maar zij schroeide een groot gat in de jurk. Drie dagen donkere-kamer
arrest. Ga je gooi, zei Saar, vrouwenkazerne!
Zij moest zich schamen om zooiets te zeggen. Alles hebben zij haar in het Gesticht
geleerd. Zij heeft er goed, zelfs grondig Onderwijs genoten. Zij weet precies alle
namen van de Koninklijke familie uit haar hoofd. Vooral de namen van de Prinses
weet zij achter elkaar op te noemen. Het zijn er zeker wel 14. Dat is iets, wat Nora,
haar zusje, toch altijd zóó prachtig vindt. Als je mij midden in den nacht roept, zoo
uit mijn slaap, dan weet ik ze, zegt Saar. Het zijn ook mooie namen, vindt Nora.
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Ja, Saar is niet voor niets vijf jaar in het Gesticht geweest. Zij droeg er uniform, een
stijve blauwe jurk, groot wit schort en wit mutsje. In de verte een verpleegster, dichtbij
een dienstbode, zegt Saar. De bezoekers vonden het altijd zoo netjes, vooral de
kleintjes stond het zoo grappig. Hoeveel tranen heeft die keurige kleeding haar
gekost, niet haar alleen, alle andere kinderen ook.
Zonder gekheid, je leert veel in zoo'n gesticht. Je leert niet meer grienen, als zij
het merken, je leert je bij alles neerleggen, je leert tòch blij zijn met een brief, al
brengt de contrôle-hark je hem open, gelezen, meestal zonder enveloppe en soms
een stuk eruitgeknipt. Je leert zèlf een lange brief schrijven aan je Moeder, waar
niets in staat, want de contrôle-hark leest alles door vóór het verzonden wordt. Je
leert verheugd zijn over het bezoek, dat je krijgt, al is de bezoek-hark er steeds bij
en al kan je geen gesprek voeren zonder dat zij alles hoort, ernaast, ervóór of
erachter loopt. Je leert vergeten, dat je maar één ding zou willen zeggen, zou willen
schrijven, in hun gezicht zou willen uitgillen: ik wil hier weg, ik wil hier weg, ik vind
jullie groote, groote mispunten!
Een prachtig gesticht. Een gesticht, zooals er nog veel te weinig zijn in het land,
zegt Dirk. De uitstekende leiding berust immers bij hoogstaande vrouwen, die zich
wijden aan maatschappelijk werk. Kinderen, zooals Saar, die erfelijk belast zijn, die
stelen, die altijd liegen (in het begin, later werd het beter), kinderen, zooals Saar,
van een lichtzinnige Moeder, om zoo'n kind op zijn achttiende jaar zóó af te leveren,
als zij gedaan hebben! Daar zijn verder woorden overbodig! Saar is een levend
bewijs van het nut en de noodzakelijkheid van het Gesticht.
Zij heeft er werkelijk véél geleerd. Geen moeite was hun teveel. Toen zij zagen,
hoe goed en handig Saar kon strijken, heeft zij extra strijklessen gehad van de hark
voor de wasch en nog wel na het geval van de geschroeide jurk van Dirk. Dat Saar
nu niet van soep houdt, een afkeer heeft van uniform, het heele Gesticht en alle
harken en Dirk het meest, heeft gehaat en enkel gehaat en nooit zal vergeten hen
te haten, zoomin als zij alle mooie namen van de Prinses vergeet, in de goede
volgorde, dat zijn nog de laatste overblijfselen van haar slechte natuur. Daar kan
het Gesticht niets aan doen. Nu is Saar achttien jaar oud, zij is degelijk, zij is flink,
zij kan naaien, koken, prachtig strijken vooral. Daaraan denkt Saar nooit. Zij denkt
enkel aan den strijd, die zij voerden, vijf jaar lang: zij, de kinderen, jong, lastig,
machteloos tegen de harken, oud, streng, het heft in handen.
Maar nu is Saar bij haar Moeder. Bij haar eigen Moeder. Drie heele weken is zij
al bij haar. Jaren lang heeft zij afgeteld, nu telt zij op. Dat doet zij natuurlijk maar
voor de grap. Er zal een tijd komen, dat zij niet meer de dagen optelt, die zij bij haar
Moeder is en bij Nora, haar kleine zusje. Dan
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zal het zijn, of zij haar heele leven bij haar Moeder is geweest, net als Noortje, net
als andere kinderen. Het Gesticht, de harken, Dirk, de vijf jaren, de lange jaren,
zullen niet meer bestaan, zij zullen enkel - hoe heet dat in verhalen? - nog een booze
droom zijn. Stil maar, in elke booze droom leer je nog geen koken en naaien. Dat
komt haar nu toch maar heerlijk te pas. Moeder houdt zoo van lekker eten!
Saar denkt met verteedering aan Anna, zelfs dat zij van lekker eten houdt,
verteedert Saar. Zoo'n sentimenteele potmos, die Saar, zoo'n doove kwartel! Oh,
zij laat zich niet meer van de wijs brengen, zij heeft groote plannen! Vandaag over
veertien dagen gaan zij verhuizen. Nog twee weken en zij zijn in hun eigen woning,
zij zitten in hun kleine, vrije huisje. Dat heeft Saar heel alleen op touw gezet,
bedisseld, dóórgezet. Haar Moeder wilde eerst niet. Zij heeft geen tijd om huizen
te zoeken. Dat hindert niet, Saar zou het doen, als Moeder haar maar liet begaan.
Lachend had Anna gezegd: ‘Ga je goddelijke gang, kind-lief,’ en er verder nauwelijks
meer naar gevraagd.
Het was nog niet zoo heel gemakkelijk geweest voor Saar met haar doofheid en
dan een vreemde taal. Het was dubbel moeilijk om iets te verstaan. Toch braaf van
de frik-hark, dat zij haar zoo eindeloos veel strafwerk heeft gegeven voor Duitsch.
Als zij vermoed had, dat haar Moeder haar dadelijk bij zich zou laten komen, inplaats
van hun adressen te gebruiken, adressen van nette familie's, die hulp zochten in
de huishouding, zou zij het vast niet gedaan hebben. Zij gunden je immers niets.
Geen één gunde je wat. Die kliek! Die wijven! Zij wist wel, hoe zij over haar Moeder
dachten! Een vrouw, die aan het tooneel was, die zong aan de Opera. Tooneel en
Opera waren voor hen natuurlijk één pot nat. Op het breede pad wandelde haar
Moeder, reken maar.
Samen met Nora heeft Saar hun nieuwe woning gehuurd, het aardige huisje, dat
aan de zelfkant staat van het kleine, schilderachtige stadje. Anna had geen tijd om
te komen kijken, er waren zooveel repetities. Maar zij gaat er nu wel heelemaal in
op, laat zich alles uitleggen: hoe de kamers liggen, hoeveel ramen er zijn, waar de
keuken is, waar de schoorsteen is ingebouwd.... Zij hebben ook een klein voortuintje
en een groot stuk land is er achter hun huisje en dan komt dadelijk het bosch en in
de verte zie je de bergen. - Anna wil mooie meubels koopen, een beetje smaakvol,
een beetje gezellig moet het worden. Niet zulk goedkoop spul, zulk dun hout. Het
kan toch best. Op afbetaling! Zij staat als soliede bekend. Al twee jaar woont zij hier
nu en haar schulden heeft zij altijd kunnen betalen.
‘Nee, nee Moeder, laten wij liever met weinig beginnen en elke maand een stuk
bijkoopen.’
‘O, kind, maak mij niet akelig. Wat ben je degelijk. Precies Vierhout.’
Anna vindt het goed, per slot. Als zij zich maar nergens voor behoeft
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in te spannen. Zij kán zich heusch niet met die verhuizerij bemoeien.
Nergens, nergens behoeft zij zich mee te bemoeien. Saar doet alles. Stel je voor,
dat zij dit kleine huishoudentje nog niet eens kon beredderen. En die verhuizing.
Het is wat! Anna's bed, haar divan, haar kaptafel en haar Piano. Nora's schommel
en de ringen, Saar's naaimand. Wat glaswerk, wat boeken van Nora, muziek, verder
is alles van de Dragonder. Zouden zij de groene stoel niet meenemen? Zouden zij
die niet trachten te koopen van het Molenpaard, dat schitterende meubelstuk? Nee,
voor de verhuizing draait Saar haar hand niet om. In het Gesticht moest zij heel wat
harder ploeteren dan tegenwoordig in haar huishoudentje van drie menschen. Neen,
twee-en-half mensch zijn zij maar. In het Gesticht, die weken, als zij de wasch had!
Van honderd-twintig menschen het vuile goed uitzoeken - bah - een stank! Met z'n
drieën deden zij dat: eerst in het water zetten en dan den volgenden dag wasschen.
Om vijf uur uit de veeren, je viel 's avonds letterlijk óm van moeheid.
Hier, dit kippenhuishouden en over 14 dagen, als zij hun eigen omgeving krijgen,
is alles nog eenvoudiger. Daar moet je haar Moeder over hooren. Zij heeft zoo'n
typische manier van praten, die Moeder van Saar. Die overmoedige toon en toch
dat onverschillige. Zij heeft het altijd gehad. Saar herinnert het zich nog duidelijk
van de enkele keeren, dat zij Moeder vroeger zag. Ook haar spot. Moeder spot met
alles en met iedereen, zoo op dienzelfden onverschillig-overmoedigen toon. Daar
weet Saar eigenlijk nooit goed weg mee. Het maakt haar zenuwachtig, tot huilens
toe soms. Zij laat het niet merken! Natuurlijk niet! Zij is flink, die Saar. Gelukkig, de
jurk is haast af, straks even de naden op de machine stikken. Echt, echt blij is haar
Moeder, dat zij hier weggaat. Eenig, zoo als zij daarover kan uitpakken. Wat zegt
zij dan? Saar glimlacht als zij het in gedachten herhaalt. ‘Dag kamer, dag ongezellige
kamer, vaarwel leelijke vreemde andermans-boel. Saluut monster van een groene
stoel, al-zit-je-gemakkelijk, dat moet gezegd worden. Toch zingen wij adieu vaarwel
faldera, tot nimmer-wederziens. Ook het ergste meubel hier in huis gaan wij verlaten,
de Dragonder, die platzool, die door het huis stapt en stampt en met de deuren slaat
als een polderwerker. Een waardig lid van het gilde der Pensionhoudsters ben je!
Je geeft graag te weinig eten, je bent graag familiaar, zoekt al even graag ruzie. Je
aast op een vrijkaartje, maar hebt achter onzen rug je mond vol over het tooneelvolk!
Waar of niet, Saar? Versta je me, doove Dries? Is zij geen Dragonder? Haar onderkin
moet je zien! In die krop als van een duif propt het hoogfatsoen van haar
kleinburgerlijkheid. Nee, Saar, spreek je Moeder niet tegen. Zij heeft zoo heel lang
niet meer te leven, die Moeder van jou. Heb je haar man gekend? De man van ons
Dragondertje was beter dan zij, hoor! Mannen zijn altijd beter bij dat bekrompen
slag. Mij moet je niet rekenen. Ook bij een onbekrompen man houd ik het niet uit.
En een waar ik het wel bij
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uit zou houden, die wil mij niet hebben. Maar hier de Dragonder, dat Molenpaard,
zij heeft haar man doodgesard. Wat ik je zeg, Saar. Enkel Zondags mocht hij rooken.
Alleen maar 'n sigaar. Een pijp stonk te veel. Tot zijn laatste snik snakte die man
naar zijn pijp, de pijp, die nu eenzaam in het rek hangt, als een dierbare herinnering.
Op zijn verjaardag laat zij een kaars voor hem branden van twee pond. Je moet ze
maar proeven. O, Saar, kind, heerlijk, nooit meer Duitsche poespas op tafel, maar
heerlijke Hollandsche kost, nooit meer achter-de-deur-luisteren, nooit meer de sleutel
onder de mat, kwik me dit, kwik me dat en lik me' gat.’
Zoo ongeveer is wel Anna's manier van spreken. Haar oudste dochter heeft het
goed onthouden, terwijl het toch een inspanning voor haar is. Zij hoort maar met
één oor, de hand als schelp erachter. Maar geen woord van haar Moeder ontglipt
haar. Zelfs het mooie rijmpje heeft zij goed onthouden. Saar is pienter! Ofschoon,
het rijmpje vond zij wel een beetje vies. Ach, vies! Niet nétjes. Hè, wat een stijve
hark. Als haar Moeder iets zegt, klinkt het nog heel anders, dan van Mietje of Pietje
of wie-weet-wie. Zij heeft zóó'n typische manier van praten.
Saar is gelukkig en de jurk is af. Saar zal de machine eens smeren. Het wiel piept
zegt Sara. Buiten is de zomeravond stil en zacht voorbijgegaan in zoele warmte.
Het is nu bijna tien uur en geheel donker. Eindelijk komt Nora thuis. Saar ziet haar
hollend naderen, zij belt niet, zij tikt tegen het raam, duwt het open en klimt over de
vensterbank naar binnen, vlug en ongegeneerd, als een jongen.
‘Daag! Kijk 's, wat een bloemen! Saar, wat heerlijk, wéér een jurk! Voor mij? Echt?
Je bent een schat - vier jurken achter elkaar. O, zeg Saar, wij zijn de rivier af geweest
- versta je me? - ònze meisjes en de jongens van de parallel, een héél eind. Daar
kun je zóó fijn spelen en bloemen groeien daar, Pinksterbloemen en Speenkruid,
boordevol staat het. Die zijn voor jou en deze voor Anna! Ik ben zoo warm. Mijn
hemd plakt aan mijn lijf. Ph!’
Nora snatert en tatert haar korte zinnen als sprinkhanen in Saar's goede oor. Saar
lacht en luistert, haar rechter hand schelpt, zij leunt met haar elleboog hoog op de
machine.
‘Eigenlijk ben ik boos op je. Zoo laat als je weer bent. Het is 10 uur. Ik zal gauw
wat water opzetten, dan kun je je een beetje wasschen, je knieën zijn roetzwart en
wat een handen. En één of twee boterhammen?’
‘Eén - ja, vuil ben ik en laat, vind je 't erg?’
Saar verstaat Nora niet, want zij is opgestaan om het water op te zetten op het
spirituslichtje in de slaapkamer. Als zij terugkomt om het brood uit de kast te halen,
vraagt zij nog eens, terwijl zij het mes met de punt in het brood duwt: ‘Eén of twee?’
Nora steekt één vinger op. Zij legt haar bloemen op den grond en valt
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neer in den leelijken groenen stoel, doodmoe opeens, met oogen die branden en
bijna dichtvallen van den slaap. Zij ziet er vuil en verhit uit, met verwarde haren,
smerige handen en groote, blauwe kringen onder haar oogen.
‘Ga je maar gauw uitkleeden. Je boterhammmen mag je in bed opeten. Maar
vlug!’
Langzaam, moe en lusteloos slentert de Flappert naar de slaapkamer.
Saar raapt de bloemen op, legt ze op een krant en bukt nog wel tien keer voor
verspreide grasjes en sprietjes. Dan gaat zij naar de slaapkamer. Nora ligt in bed.
‘Ik heb mij maar een béétje gewasschen. Morgen zal ik wel boenen.’
Zij verstopt haar handen met de zwarte nagels onder de deken.
‘Nee, ik wil niet.’ Met tegenzin kauwt Nora één reepje van den boterham. ‘Zeg,
luister 's?’
Saar buigt zich voorover, de hand achter haar oor.
‘Wij hebben twéé ratten gezien. Kanjers gewoonweg. Zij hadden lange kale
staarten en snorren, Saar, van je welste. Ik ben er niet bang voor! Zou jij bang zijn??’
‘Ik wel, hoor! Ik vind ratten nare beesten.’
‘Naar? Rotterds zijn 't.’
‘Nora, wat een woord, kan het niet wat minder?’
‘Nee, minder kan het niet. Zeg, ze vliegen naar je keel als je niet oppast.’
‘Ja, ga nu slapen. Hier! hap! Nog één stukje.’
Saar stopt nog een stukje brood in Nora's mond en kust haar dan goedennacht.
Wel twee, drie maal kust zij haar.
(Wordt vervolgd)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

130

Vagebondage op den Coolsingel
door A.J.D. van Oosten
Wat nu - om dezen avond vol te maken?
Uit ‘Pschorr’, na tafel, vluchtte mijn vriendin,
dit keurig kind is niet meer te genaken
als ik eens een blik teveel waag aan een kellnerin.
Coolsingel op, en hier en daar eens loeren,
- café, revue, of ‘Cinema Royal’? och, 't eenige dat me nog kan ontroeren
is teekenfilm, gekleurd en muzikaal.
Het heil der wereld schittert op de daken:
‘Kyriazi Frères’ en ‘Kyazim Emin’ acht uur, een cigaret zou me wel smaken,
het is tusschen sneeuwen en vriezen in.
Coolsingel op - de bonte meiden voeren
hun vlag vanavond tamelijk brutaal,
bij 't ziekenhuis verkoopen keuterboeren
‘pracht-kerstboomen, voor kamer en voor zaal’.
Ik zie dat ik er niet meer uit zal raken
want onverwacht valt deze vrees mij in:
dit vlammend schrift op gevelen en daken
luidt: ‘Mené, Mené, Tekel Ufarsin!’
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De Janko's
door M.H. Székely-Lulofs
WE hadden Janko en zijn vrouw cadeau gekregen met Chineesch Nieuwjaar. De
eeuwig glimlachende en buigende, vette Chineesche kruidenier had hen ons gebracht
met het kennelijk doel, ons een overvloedig middagmaal te verschaffen. Maar
aangezien Manilla-eenden nu eenmaal taai en oneetbaar zijn, zweefde dit zwaard
van Damocles boven hun hoofden weg en genoten zij een onbekommerd bestaan
tusschen de kippen en hun haan en Monnet, de aap, die zijn paal naast het
kippenhok had.
Janko was een práchtexemplaar: het breede, platte lijf glanzend zwart met donkere
nuancen van paars en groen op den rug; de buik donzig wit; de hals en de kop ook
wit, aan zijn donkergrijzen snavel en om zijn oogen, oranje-roode knobbels. Janko
was een waardige Manilla, forsch, ernstig, gentlemanlike en intelligent.
Daarentegen was mevrouw Janko klein van stuk, bekrompen en onbeschrijfelijk
burgerlijk. Kwaadaardig burgerlijk en in haar kwaliteit van wijfje, van de meest
destructieve soort. Van d i e soort, die van den geduldigsten, edelmoedigsten, meest
gentlemanliken man, een opvliegenden, nijdasserigen ploert maken. Mevrouw Janko
was nog jong, maar nonchalant op haar uiterlijk. Ze was geheel wit. Niet zacht,
donzelig wit, zooals Janko's breede schuit-buik, maar groezel-vuil en ongesoigneerd.
En hoe makkelijk was het voor haar geweest, om er aantrekkelijk uit te zien! Als zij
zich eens zoo smetteloos rein had gemaakt als Janko het zich elken dag deed! ....
Hoe mooi was dan haar fel gele snavel en hoe èrg voordeelig waren dan de hel
roode knobbeltjes om haar lichte blauwe oogen geweest, als vreemd en
origineel-gedragen bloedkoraal.... Maar mevrouw Janko was een onverschillige,
slonzige, ònwijfjesachtige vrouw! Het kon haar niet in het minst schelen, dat zij onder
de kippenrekken sliep en dat 's nachts de kippen haar oneerbiediglijk bevuilden.
Het liet haar koud, dat soms een rat door haar veeren neusde en er een paar van
kneusde, die dan scheef tegen de richting in, dwaas overeind staken.... Als om zes
uur 's morgens de dag zijn volle licht had en de deur van het hok werd opengedaan,
dan trad altijd Janko het eerst naar buiten: kalm, waardig met de zelfbewustheid
van een pas ontwaakten burgemeester. Hij hief dan zijn kop naar den hemel,
becritiseerde in gedachten het weer, strekte zich op eens, rekte zijn wijde vleugels
en klepperde er het stof en het zand uit. Dan, vergenoegd zich schurkend, wandelde
hij naar zijn badkamer, een vrij diepe plas achter het hok en begon zorgvuldig zijn
toilet te maken. Hij dook met zijn grooten kop onderwater, waschte zich, besnavelde
zich peuterend in zijn borstveeren, en streek zich vleugels en rug
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glad tot die glommen als een pas geboend meubelstuk. Al dezen tijd was hij zonder
eenige opmerkzaamheid voor mevrouw Janko; niet, dat hij haar met beleedigende
nonchalance behandelde, maar ongeveer zóó als een raszuivere gentleman, die
niet ongekamd en ongeschoren voor zijn familie verschijnt. Hij keek dan ook met
geen oog naar mevrouw Janko, die humeurig en verslapen uit het hok waggelde,
bleef staan en met scheef gehouden kop en domme, argwanende oogen den hemel
begluurde; dan nukkig den kop terugduwde onder een vleugel. Zoo dutte zij nog
even door tot Monnet haar in de gaten kreeg. Monnet had een vreeselijken hekel
aan haar. Zóó een hekel, als de meeste mannen hebben aan filistreuze,
onsmakelijk-uit-ziende en temperamentlooze vrouwen. En hij uitte deze antipathie
door stiekem naar mevrouw Janko te sluipen, haar eens onderzoekend en met
duidelijken afkeer op den verdraaiden goren nek te bekijken en dan ineens met een
onverwachten sprong tegen haar aan te springen, zoodat ze met een verschrikt
geluid en beduusd wiekende vlerken een paar meter den tuin in rende, om dan
verstoord en kwaadaardig haar scheefgehouden kop naar Monnet te keeren en
hem een moment aan te staren met haar nijdige waterblauwe oogen.
Elken ochtend gebeurde dit zoo en elken ochtend kwam mevrouw Janko er wéér
door van haar tramontane. Hijgend en in zich zelf sputterend, met ruziezoekerig
beweeg van haar onbeduidend hoofd, toog ze dan naar den plas. Daar dompelde
ze even onder, streek haastig en zonder eenige coquetterie een paar dwarse veeren
glad en waggelde dan mee met Janko, die inmiddels opgepoetst, als een dandy
voor een boulevard-wandeling op haar stond te wachten en haar met verliefd
sissende en heesche stem wat toefluisterde. Mevrouw Janko had nòg een groot
gebrek; het gebrek, dat veel temperamentlooze vrouwen hebben: ze begreep
volstrekt niet, wat erotiek beduidt. En daarom had ze voor Janko's opgewonden
liefdesbetuigingen dan ook niet anders dan een ongeduldigen, minachtenden blik
uit haar water-blauwe oogen. Net of ze heelemaal niet begreep, waar Janko op
doelde, schommelde ze naast hem den tuin door, haar breede gele pooten een
beetje naar binnen als ze liep.
Janko putte zich uit in hoffelijkheid, redeneerde met heftige kopbewegingen en
nerveus heen en weer wiegelende staartveeren; snebbelde in een goot en wees
haar een paar delicatessen. Mevrouw Janko boog af en toe eens haar kop schuin
en gluurde argwanend naar haar levendigen echtgenoot. Ze wist precies, hoe dat
af zou loopen! .... Eerst een paar liefkoozerige zoenen met zijn snavel: zijn poging
om haar wat verliefdheid af te troggelen. En dan, als ze zich verzette en wegliep,
de wilde jacht om de bediendengebouwen, rondom het kippenhok, tot ze eindelijk
amechtig en half bezwijkend aan hartkloppingen, neerzeeg en zich onderwierp aan
de bepalingen van de victorie, die altijd aan Janko's zijde was. Dit was het moment,
waarop Monnet onder
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krijschend op-en-neer springen luide zijn voorkeur voor Janko betuigde en met
duidelijke ‘Schadenfreuden’ mevrouw Janko begroette als zij door Janko vrijgelaten,
verontwaardigd sissend langs zijn paal den tuin in liep. De rest van den dag waren
de echtgenooten het volkomen met elkaar eens; exploreerden de omgeving en
doken 's avonds tegen schemerdonker gehoorzaam op voor de kippenhok-deur....
Tevreden begaven ze zich terruste, als een verstandig echtpaar, dat weet te geven
en te nemen: Janko, dat zijn vrouw geen schijn van wuftheid bezat; mevrouw Janko,
dat haar man deze eene vervelende morgen-hobby had....
Maar er kwam een tijd, dat mevrouw Janko ging eieren leggen. Janko
interesseerde zich wel voor dit geval; voornamelijk doordat zij op het gebied der
liefde wat toeschietelijker werd. Hij hielp met zijn snavel het drooge gras in het nest
omwoelen en vaak stond hij haar aandachtig te bekijken, terwijl zij droomverloren
en toegewijd haar ei legde, in den allervroegsten morgenstond. Mevrouw Janko
legde zeven eieren. Twee dagen daarna werd ze broedsch. En dit nu was dan iets
waar Janko heelemáál niet op gerekend had! .... Tevergeefs bleef hij de eerste
dagen bij den waterplas op haar wachten, om dan gewichtig, maar toch een beetje
geërgerd naar het hok terug te gaan en haar te zoeken. Verbaasd stond hij dan
voor de oude kist, waarin zij het nest gemaakt hadden en oreerde nadrukkelijk tegen
haar. Maar ditmaal legde hij het tegen zijn vrouw af. Ze antwoordde hem niet eens.
Met zelfbewuste, bijna tergende stilzwijgendheid keek ze hem een paar maal aan
en bleef zitten, breed en plomp.
Eerst berustte Janko. Net als alle andere mannen, zei hij optimistisch tegen
zichzelf, dat het maar ‘een bui was’ en dat ‘het wel spoedig zou overgaan’. En met
prettig superieur gevoel, dat hij géén vrouw was met ‘zulke buiïgheden’, kuierde hij
door den tuin, smoezelde wat met een paar jonge hennetjes, die een beetje gek
tegen hem deden en verbracht zijn dag tusschen de groenbemesters van de jonge
rubberaanplant en langs de slootranden, waar hij allerlei lekkers opdeed. Zoo
vergingen de eerste dagen. Maar mevrouw Janko blééf volharden bij haar zonderling
gedrag. Ze werd zelfs met den dag erger. Alleen om te eten kwam ze een keer van
het nest. Ze waschte zich niet eens meer, zag er met den dag smeriger en
groezeliger uit, wat ook wel een beetje de schuld van de kippen was, die 's nachts
boven haar sliepen.
Janko verloor nu den moed geheel. Een man verdraagt nu eenmaal slecht een
bedlegerige vrouw. Hij had weinig belangstelling voor zijn omgeving. Weliswaar
soigneerde hij zich met dezelfde zorg, want dat zat hem in het bloed, maar dan bleef
hij hokken in een gangetje tusschen twee bediendenkamers in, vouwde knorrig zijn
nek op tot een platgedrukte Z.... en mokte daar den heelen dag. Niemand
bekommerde zich om hem en zijn stemming werd meer en meer melancholiek en
misanthropisch. Stug en norsch verzonk hij in de naargeestige gedachten van een
man, die plotseling door het noodlot
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geheel uit zijn koers is geslagen en zich tekortgedaan, geminacht en verwaarloosd
voelt. En zooals dit bij normale mannen pleegt te gaan, sloeg op zekeren dag zijn
moroze stemming plotseling om in een woedeaanval. Hij stormde op de kist af en
ziende, dat zijn vrouw net even afwezig was, woelde hij razend in het stroo, wipte
in de kist, trapte de eieren door elkaar, tokte met zijn machtigen snavel op de al
broos geworden schalen, zoodat van de zeven eieren er drie braken. Een er van
was al sinds langen tijd gebarsten geweest en een geduchte stank verspreidde zich
in het hok. Dit bekoelde hem zichtbaar. Op dit moment kwam de niets vermoedende
mevrouw Janko terug. Onmiddellijk zagen haar venijnige, bedillerige oogjes wat hij
aangericht had en als een furie vloog ze op hem af, hem pikkend en met de vleugels
slaand. Onder heesch gesis joeg ze hem uit de kist en trad in haar zenuw achtigheid
nog een ei kapot. Toen, ondanks den stank, zette ze zich resoluut op het nest en
stak nog even den kop over den rand van de kist om te zien of de bruut al verdwenen
was.
De bruut verviel van dien dag af in een totale onverschilligheid. Hij keek niet meer
naar zijn vrouw om, maakte af en toe een niet ernstig gemeend grapje met een
hennetje en vatte het leven philosophisch op.
En toen, terwijl hij eigenlijk al zijn heele huwelijk begon te vergeten, verscheen
daar ineens moeder Janko met drie kinderen. Moeder Janko, onuitsprekelijk vies
en òntoonbaar, maar triomfantelijk en onzinnig angstvallig voor de drie gele donzen
dingen, die kwiek en rap om haar heen tripten. Waakzaam hoedde zij ze voor
Monnet's nieuwsgierigheid en als hij maar even in de buurt kwam blies zij zich op
tot zoo'n orkaan van kwaadwilligheid en offensie, dat Monnet wijselijk boven in zijn
paal kroop en vandaar uit met onmiskenbare verstandhouding en deelneming Janko
aankeek.
Van dezen dag stamden de hernieuwde achtervolgings-rennen om de bijgebouwen
en het kippenhok.... tot hernieuwde hevige verontwaardiging van mevrouw Janko.
Maar verder heerschte er in de Janko-familie een volkomen eendracht. Uit gebrek
aan andere verstrooiïng interesseerde Janko zich meer voor zijn kroost dan normaal
de gewoonte van nieuwe vaders is. En gezamenlijk waggelden zij door de steeds
hooger opwoekerende groenbemesters en gezamenlijk hielden zij strooptochten
langs de goten en de slooten.
De drie gele donzen dingen bleken twee meisjes en een jongen te zijn. De meisjes
werden afgietsels van moeder Janko. Ze waren ook wit, alleen hadden ze een paar
donkere plekken, die van hun vader stamden. Verder hadden ze precies dezelfde
belachelijke lichte blauwe oogen als hun moeder; dezelfde bleekgele pooten en
snavel, dezelfde ongracielijkheid. En, naarmate zij ouder werden, dezelfde
uitgesproken burgerlijkheid, kwaadaardigheid en frigiditeit. De jongen was geheel
een kleine Janko. Een keurig dandy'tje waaraan je kon zien hoe hij op later leeftijd
zich zou ontwikkelen tot een breed en forsch man.
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Er was een innige verstandhouding tusschen moeder en dochters; immers eenzelfde
verbond vereenigde hen tegen de twee anderen: de zelfverdediging tegen de erotiek.
Want toen de dochters op zoo'n leeftijd kwamen, toonde Janko zich een geweldige
lady-killer aangezien hem in z i j n wetten en verordeningen nòch in zijn morale
opvattingen een restrictie aan hartewenschen was opgelegd. Hij vond niets
natuurlijker dan een volmaakt behagen te scheppen aan de bloeiende jeugd van
de beide meiskes. Ook in den jongen Janko begon een dergelijk behagen te
ontwaken en zelfs een zekere nieuwsgierigheid jegens de vrouw des huizes, maar
hij spreidde nog niet de hardnekkige hofmakerij ten toon van zijn vader.
***
Zoo verging de tijd....
Vader en moeder Janko werden een dagje ouder. Janko's glanzende veerenpracht
werd iets valer, alsof er een schemer van aankomende grijsheid overheen lag.
Moeder Janko was dik en lui geworden en bemoeide zich zelfs met haar kroost nog
maar weinig. Destemeer belangstelling toonde Janko in de twee dochters. Hij bleef
dezelfde cavalier van oudsher en de beide meisjes waren ook werkelijk af en toe
wel te vinden voor zijn hoofschheid: ook voor hen beiden naderde de tijd van eieren
leggen en broedschworden.
Om harentwille was de sympathie tusschen de beide Janko-mannen sterk bekoeld.
Want de jonge Janko moest nog steeds het veld ruimen aan den ouden, die physiek
veel sterker was, hoewel heel diep in hun hart de meisjes den jongen liever
mochten....
Een zonnige morgen straalde haar gloed neer op de rankende groenbemesters,
wier blâren slap en verwelkt neerhingen. De slooten lagen half verdroogd. Het had
al drie weken niet geregend en dit gebrek aan water maakte de heele Janko familie
een beetje prikkelbaar.
Verveeld staarden zij, op een rijtje naast elkander staand, naar den zengenden
vaal blauwen hemel.
En toen opééns, kreeg de kleine Janko een dwaze gedachte in zijn hoofd. Hij liep
op mevrouw Janko af, knauwde haar in den nek en gedroeg zich méér dan
ungentlemanlike. Maar mevrouw Janko's ontoeschietelijkheid was er met de maanden
niet op vooruit gegaan. Dat wist de oude geslepen Janko al lang; daarom had hij
zich ook uitsluitend, den laatsten tijd, bij de bruidjes gehouden. Alleen de jongen
wist van deze zaken nog niet veel af. Vandaar deze dwaze daad!
Mevrouw Janko echter ontworstelde zich aan hem en begon hem hevig kwekkend
de les te lezen. Even hoorde de jongen beduusd toe, maar dan ineens ontwaakte
een geweldige woede in hem. In zijn matelooze onbeheerscht-
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heid toonde hij zich een waardig lid van het moderne geslacht. Hij vloog op de
kwekkende mevrouw Janko af; ranselde haar met zijn sterke vlerken, duwde haar
met zijn geduchten snavel neer en trapte met zijn breede pooten op haar rug. Hij
mishandelde haar eenige minuten onder het oog van de ontstelde meisjes en van
den rustig toezienden Janko. Het ontzettend leven, dat hij maakte en ook de
hulpkreten van mevrouw Janko schrikten de kippen op, die begonnen te kakelen
en te krieuwen. De haan hief bedachtzaam zijn speurenden kop, met
roodaanzwellenden kam.... En Monnet krijschte en rukte aan zijn ketting.
En toen dolf mevrouw Janko nog eenmaal in haar leven het onderspit. Ademloos,
bitter vernederd resigneerde ze....
Een poos later wandelden de beide Janko's in vernieuwde eensgezindheid de
helling van een heuveltje op. Ernstig, waardig en zelfbewust liepen ze daar naast
elkaar: de oude en de jonge man, die nu van het leven beiden evenveel ervaring
hadden.
En in het dalletje, bij den verdrogenden sloot, bleef mevrouw Janko woedend en
ontdaan kwebbelen met haar beide dochters, die haar onder heftig kopbeweeg gelijk
gaven en telkens met schuin gebogen hoofden en verontwaardigde waterblauwe
oogen omgluurden naar de ploertige mannen, die ganschelijk onverschillig
doorkuierden, zóó, alsof ze een dure Havanna rookten en die buitenmatig genoten....
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Kroniek
Boekbespreking
Henriette Barbe, Heleen Terwogt, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930.
Mejuffrouw Henriette Barbe is iemand van fijne en diepe gevoeligheid en een
scherpen kijk op menschen; zij heeft daarenboven geest en zin voor humor; zij kan
ook wel eens aardig sarcastisch en zelfs ironisch uit den hoek komen - zeer zeldzame
eigenschap in een schrijfster! - maar een roman komponeeren is tot nog toe niet
haar zaak en ik vrees ook dat zij dat nooit zal kunnen leeren; haar belangstelling
gaat nu eenmaal een anderen kant uit, haar belangstelling en daarmeê ongetwijfeld
ook haar macht, haar talent. Zij is zoozeer vervuld van het menschelijk belang harer
onderwerpen, dat zij het artistieke vergeet, verwaarloost, misschien wel min of meer
minacht zelfs. Want men minacht nu eenmaal dikwijls wat men niet geheel verstaat.
Mejuffrouw Barbe zal, geloof ik, goeddoen zich te bepalen tot het schrijven van korte
verhalen, novellen of schetsmatige karakteriseeringen. Als zij menschen typeert is
zij dikwijls fijn, scherp, amusant, en men vergeeft haar dan dat zij.... nu ja, eigenlijk
wel vaak nogal erg slecht schrijft, slap, slordig en taalkundig onjuist. Zij begrijpt het
belang van goed schrijven en goed komponeeren niet genoeg, zij denkt waarschijnlijk:
als ik nu toch maar duidelijk weet te maken wat ik bedoel, wat ik zie, wat ik onderga!
En dat is in den dagelijkschen omgang dan ook wel voldoende, maar niet in een
litterair geschrift en zeker allerminst in een roman.
Een roman, als iedere kunstsoort, heeft nu eenmaal zijn eigen eischen; daar moet
ontwikkeling zijn, afwisseling en climax, een stijgende lijn, daar moet.... maar laat
ik er niet aan beginnen, zulke dingen zijn toch immers nooit verstandelijk uit te
leggen; men begrijpt ze vanzelf of men begrijpt ze nooit! In de muziek bestaat
blijkbaar de compositieleer als iets werkelijk leerbaars, maar in de litteratuur heb ik
daar nog nooit van gehoord; iedereen probeert het maar op zijn eigen manier - en
de meesten brengen er dan ook niet veel van terecht.
Behalve Heleen Terwogt, die een lief, opofferend en daarbij zeer werkzaam en
energiek persoontje is (zonder overigens véél dat men persoonlijk kan noemen)
gold de belangstelling der schrijfster van ons boek (en geldt onze belangstelling bij
het lezen) een andere vrouw, Cato Verhoeven, een bespottelijk pretentieuze egoïste,
zooals wij er allen kennen (maar zooals nog weinigen onzer in verhalen hebben
uitgebeeld), naar buiten: flink, resoluut, vol zelfvertrouwen en niets of niemand
ontziende (‘rücksichtlos’ noemen de Duitschers dat), innerlijk: ziekelijk, wankel,
doodelijk zwak, telkens der wanhoop ten prooi. Zij exploiteert Heleen Terwogt, haar
tijdelijke assistente
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in het schoone vak der ‘ademgymnastiek’ etc., zooals zij het haar stakkerige patiënten
doet, zonder de minste gewetenswroeging - medelijden heeft zij alleen met zichzelf
en om letterlijk álles. Inderdaad een type, door mejuffrouw Barbe zeer knap ontdekt
en geteekend. Maar wij zouden haar willen zien in een korte karakteristiek, b.v. op
de oude Spectator-manier van Justus van Effen, niet met al de rompslomp van een
zoogenaamden roman erom heen.
Sommige onzer auteurs, onzer schrijfsters vooral - en daaronder zijn heusch niet
de minst interessante! - zullen los moeten kunnen van de opvatting dat de roman
de eenige uitingsvorm is als men iets te zeggen heeft over leven en menschen. En
nu de romanvorm bij het publiek in populariteit daalt, zal dat loskomen misschien
ook wel vergemakkelijkt worden.
H.R.

Jos. Panhuysen, Het Geluk, De Stembibliotheek, Arnhem, Van Loghum
Slaterus', Uitgevers Maatschappij, 1931.
Er is iets in het werk van Jos. Panhuysen, dat misschien gedoemd is aan velen
voorbij te gaan, omdat het te subtiel is, bijna vluchtig, aarzelend en toch vol van een
concrete geestelijke waarde. Zoozeer schijnt voor dezen schrijver een innerlijk
proces het meest waardevolle, dat hij nauwelijks moeite neemt een meer uiterlijken
bouw om dit gebeuren heen op te trekken - zoodat deze drie verhalen weinig bieden
voor wie gebeurtelijkheden zoeken of spannende conflicten. Het conflict bij Jos.
Panhuysen is nauwelijks een conflict, zelfs geen innerlijk; het is een groei, een
vloeien, een zacht vloeien van den eenen zielstaat in een anderen, een heimelijke,
kinderlijke, liefdevolle groei. Deze drie verhalen, waarvan ik mij er twee uit ‘De Stem’
herinner, hebben een jongen man tot hoofdpersoon; het lijken drie facetten van één
prisma, deze drie innerlijke staten; zij vullen elkaar aan, geven mogelijkheden van
een zelfden mensch, ook al is de een een leeraar, de ander een kellner. Zelden las
ik nog een boek waarin de maatschappelijke situatie van den hoofdpersoon er zoo
weinig toe doet, al geeft de eerste het beeld van den intellectueel, het tweede het
beeld van den gemoedsmensch. De hoofdpersoon van het eerste verhaal, de leeraar,
heeft de vrouw zijner liefde getrouwd, en moet nog leeren zich in zijn geluk terecht
te vinden. Het geluk kan soms te eentonig lijken, om het te kunnen vertrouwen; voor
wie gewend is zich te vermeien in gecompliceerde zielstoestanden. Het geluk is
soms te hel, soms te eentonig, of geheel en al ondoorgrondelijk voor het verstand
en hier dreigt het gevaar voor den mensch dat hij zijn geluk vernielt uit ongeloof.
Maar deze man gaat door de nauwe poort, bevrijdt zich van zijn ballast en treedt
het licht tegemoet. Door het geluk krijgt hij dieper deel aan het leven en hij weet dat
hij, dóór vrouw en kind heen, de wereld inniger en wijder kan liefhebben en omvatten.
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De kellner uit het laatste verhaal laat in zekeren zin een tegenovergesteld beeld
zien; hoe zeer hij ook verwant is aan den leeraar. Hem blijft alles ontzegd, zijn leven
verglijdt in armoede. Zijn liefde, romantisch en spottend met alle redeneering, blijft
onbeantwoord, zijn werk kan geen beteekenis voor hem hebben noch zijn omgang
met zijn collega's. Zijn grootste bezit is zijn eigenschap om zich in anderen te
verdiepen, om de menschen die hij bedient vóór zich te zien, als 't ware met een
innerlijk oog. Toch ontbreken de spanningen niet in dit leven. Een kort, uiterst
eenvoudig en even hevig liefdegevoel voor een jonge vrouw die 't café bezoekt, een
auto-ongeluk, waarbij hij nauwelijks aan den dood ontsnapt, een meêbeleven van
eens anders tragisch levenslot; het is niet veel misschien, maar genoeg om te leven.
Verdonk, de kellner, beleeft deze dingen, zooals wij allen min of meer, als symbolen:
liefde komt en gaat; wij raken aan den dood en zien de tragedie en den deemoed
van anderen. Al deze gebeurtelijkheden raken aan ons diepste zelf en zijn in staat
ons te vervormen. Door deze ervaringen groeien wij naar ons zelf toe. Verdonk is
de liefdevolle, aanvaardende, innerlijk-stralende mensch; voor hem zou het gemis
in elken vorm een aanleiding kunnen zijn tot verbittering of verenging, - een gevaar
dus, zooals de volmaakte liefde het kan zijn voor den leeraar. Maar hij treedt door
de poort, door eigen pijn en leed leert hij de menschheid dieper liefhebben. Ook hij
ziet den horizont der eeuwigheid. Beiden zijn menschen die uit diepsten aard niet
kunnen blijven verwijlen bij het eigen lot. Zij verwijden zich van individu tot mensch,
zij hebben de wereld lief om haar zelfs wil, niet om hun aandeel geluk of genot. De
hoofdpersoon uit het middelste verhaal bezit deze eigenschap zoo sterk dat zijn
leven er door vervloeit. De grenzen tusschen ik en wereld zijn bij hem te ijl, het bezit
kan hij niet vasthouden, het is te onwerkelijk. Hij staat te ver reeds van de gewone
wereld en van de vrouw om haar te begrijpen. ‘Hij was een dweper’, zegt de een,
bij zijn dood. ‘Hij was sentimenteel’ zegt de ander. ‘Hij was een patente kerel,’ zegt
een jong vriendje.
Maar dat hij alles te gelijk was en nog veel meer, begrijpt niemand. Er was een
goedheid, te groot, in een te ijlen vorm om stand te houden. Zulke menschen sterven
soms jong.
Jos. Panhuysen heeft ons drie aspecten van menschelijke liefde gegeven, van
die liefde die een afglans is van de goddelijke; en een te trillende poging dier liefde
om van de eigen zwaartekracht bevrijd te worden.
JO DE WIT

L. Ali Cohen, Suggesties, Amsterdam, Em. Querido, 1930.
Wreedheid, zelfbeklag en een onbeteugelde zinnelijkheid vormen de elementen
van dezen bundel. Tusschen Nijhoff en Slauerhoff staat Ali Cohen, indien wij hem
een plaats willen geven in het geheel onzer moderne dichtkunst; van beiden heeft
hij de neiging tot een zekere perverse romantiek,
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van den eerste den stuggen, harden bouw der gedichten, van de laatste het wrang
sarcasme. Daartegenover mist hij echter Nijhoffs hechte vormgeving, en Slauerhoff's
rhythmische ‘vaart’.
Wat wij in deze verzen het meest waardeeren, zouden wij - paradoxaal - willen
noemen: hun eerlijke oneerlijkheid, want zoowel deze wreedheid als dit zelfbeklag,
en deze onbeteugelde zinnelijkheid zijn van een zeldzaam consequente eerlijke
oneerlijkheid. Er is letterlijk niets dan pose in deze poëzie. Maar.... deze pose is dan
ook werkelijk hier en daar tot poëzie geworden (b.v. in Toast) en al meenen wij ook,
dat het meerendeel der hier bijeengebrachte gedichten in portefeuille hadden dienen
te blijven, omdat zij nog niet het stadium hunner volgroeidheid hebben bereikt, toch
geeft ons het welslagen van telkens zulk een op zich zelf staand vers de hoop, dat
deze dichter, hetzij in zijn pose groeien zal, hetzij er boven uit groeien, en dat hij
dan in staat zal zijn, ons te verrassen met een geheel van meer gelijkmatig (goed)
gehalte dan met dezen bundel ‘Suggesties’ helaas het geval is geweest. Thans
kunnen wij alvast uit zijn werk leeren, dat de pose een essentieel bestanddeel blijkt
te zijn geworden der moderne mentaliteit, en dat het langzamerhand tijd wordt, dat
wij haar als zoodanig leeren verstaan, al ambieeren wij volstrekt niet in haar netten
te worden verstrikt.
Ali Cohen heeft dit dubbel-wezen noodig, om zijn dichterlijke bedoelingen te
kunnen verwerkelijken. Hij spiegelt ons een lyrische levenshouding voor, waarachter
hij zelf volmaakt onzichtbaar vermag te blijven. Hij speelt den dichter, hij
metamorphoseert zich, hij.... suggereert zich. En hij bezit het wonderlijk vermogen,
deze ‘Suggesties’ toch te maken soms tot poëzie.
In de verzen van Ali Cohen is soms dezelfde navrante toon, als in die van Philip
Halsmann, den onlangs in vrijheid gestelden, van vadermoord beschuldigden jongen
Joodschen student, wiens celbrieven tot een der waardevolste documenten behooren
van de tragiek der na-oorlogsche jaren. En dat behoeft niet te verwonderen, want
in den grond der zaak, bij hoe verschillende lotgevallen ook, zij zijn beide kinderen
van denzelfden tijd, en wellicht naturen, die zeer dicht elkander naderen.
Na den bundel ‘Reflexen’ is ‘Suggesties’ géén vooruitgang; maar indien Ali Cohen,
die, naar wij meenen te weten, geruimen tijd eer hij ertoe overging zijn eersten
bundel in het licht te geven, gezwegen heeft, weder een periode kan doormaken
van strenge (aesthetische) zelf-kritiek en bezinning, dan houden wij het geenszins
voor uitgesloten, dat hij ons nog eenmaal gaaf en krachtig schenkt, waarin alle ‘pose’
tot poezie zal zijn verwerkt!
ROEL HOUWINK

Dr. K.H. de Raaf, Problemen der poëzie, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
U.M., 1930.
De studies, die Dr. de Raaf in dit boekje den belangstellenden lezer aan-
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biedt, getuigen van een groote liefde tot de dichtkunst en van een diep inzicht in
haar formeele beginselen. Jammer is het daarom, dat de schrijver zich heeft laten
verleiden aan zijn opstellen eenige beschouwingen toe te voegen, die een materieele
kritiek betreffen op onze jongste dichtkunst en waarin het gelijk, naar het ons
toeschijnt, maar zeer ten deele aan zijn zijde is.
Wij vermogen uit deze kritiek niet te lezen, dat dr. de Raaf hier doorgedrongen is
tot het levensgevoel, waaruit de door hem gewraakte verzen zijn ontstaan. In het
bizonder geldt dit ten opzichte van de wijze, waarop schrijver een gedicht als
‘Paradise regained’ van Marsman onder handen neemt.
Moeten wij hieruit afleiden, dat er een kloof gaapt tusschen het levensgevoel van
de generatie, waartoe dr. de Raaf behoort en dat der jongeren? Gezien des schrijvers
reactie, waarin men duidelijk elementen een rol spelen ziet, die niet tot
abstract-aesthetische principes terug te brengen zijn, moeten wij wel tot een
dergelijke conclusie komen en constateeren, dat ook een grondige poëtische
vakkennis blijkbaar niet in staat is, de afgrond te overbruggen, die naar hun
levensgevoel ouderen en jongeren gescheiden houdt. Op proza-gebied, waar
uitteraard breedere en ruimere verhoudingen ter dezer zake heerschen, komen
deze tegenstellingen niet zoo fel uit, maar op dichterlijk gebied schijnen zij, althans
voorloopig, van fundamenteele beteekenis te moeten zijn.
In zekeren zin spiegelt zich dit feit overigens wel degelijk in sommige werken
onzer proza-letterkunde, die zich bezighouden met de verhouding van ouderen en
jongeren. Noch in Jo van Ammers-Küler's ‘Opstandigen’, noch in Ina
Boudier-Bakker's ‘Klop op de Deur’ is dit levensgevoel der jongeren voldoende tot
zijn recht gekomen.
Ware het daarom van dr. de Raaf niet verstandiger geweest zich buiten dit alles
te houden en zich te bepalen tot onze ‘klassieke’ poëzie? Ook op dat gebied is voor
een kundige figuur als de zijne en die de kunst verstaat het schoone op de juiste
wijze theorethisch te interpreteeren, n.l. bescheiden en zonder ‘rationalistische’
eerzucht, nog immer werk te vinden in overvloed. Ja, wellicht is het vóór alles noodig,
dat onze theoretici zich bepalen tot dit terrein, dat door een op actualiteiten
toegespitste publieke belangstelling verwaarloosd dreigt te worden.
ROEL HOUWINK

Maurits de Vries, De man zonder moraal, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
U.M., 1930.
Vergt Maurits de Vries te veel van zijn talent? Er zijn momenten in dit zijn jongste
boek, die inzinkingen vermoeden doen. Geen wonder, overigens. Een productie in
een tempo als deze schrijver er op na houdt - en van welke, alles behalve buiten
zichzelf om te schrijven boeken! -, houdt geen sterveling vol. Toch bezit ook deze
roman in ruime mate de buitengemeene kwaliteiten van zijn talent. Dat deze op het
oogenblik niet en vogue zijn
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in onze letterkunde, kunnen wij slechts met leedwezen constateeren. Wij hebben
misschien in het verleden te veel psychologische analysen geslikt om het met deze
meta-psychologische ontledingen aan te durven, die altijd weer aan Dostojewsky
blijven herinneren, vooral aan diens kleiner werk, al bereikt ook de Vries zijn laatste
diepten nog nergens.
Men moet wel veel van de waarachtigheid van onze Dostojewsky-vereering
afdoen, wanneer men ziet, hoe men volkomen langs een figuur als Maurits de Vries
pleegt heen te gaan, die toch stellig in zijn ‘afgrondelijke menschenkennis’ een
zekere affiniteit toont met den grooten Rus. Ook in de Vries' oeuvre spelen de
daemonische machten in de menschelijke ziel een groote rol. Niet uit de verte, met
formules en schema's, bouwt hij het zieleleven zijner romanfiguren op, maar in zijn
soms groteske vormen ontwelt het direct en spontaan aan zijn eigen ervaringen.
Niet in een ik-hij verhouding staat hij tegenover de producten zijner dichtelijke
verbeelding, maar in een ik-gij betrekking en dat is beslissend voor den aard van
zijn werk als niets anders.
ROEL HOUWINK

G. van Nes-Uilkens, De Zoeker, A'dam, Van Holkema & Warendorf, 1930.
Het jongste boek van mevrouw Nes - Uilkens mist goeddeels de ethische
aanmatiging, die haar voorlaatsten roman kenmerkte en ongenietelijk maakte.
Blijkbaar ligt de schrijfster deze sfeer (die van het sprookje) beter. Zij beweegt zich
er vrijer en behoeft zich niet tot exaltatie te forceeren om haar levensgevoel tot
uitdrukking te brengen.
Of dit levensgevoel het uithouden zal op den duur in dezen tijd? Wij wagen het
te betwijfelen. De tragiek van het heden wortelt te diep dan dat zij met hoofdletters
(Waarheid, Liefde, enz.) weder in slaap gesust zal kunnen worden en het: ‘Ja....?
Nee....? Ja....? Nee....? Ja!!’ met zijn beide uitroepteekens, dat als titel boven het
laatste hoofdstuk prijkt heeft tegenover de nood en de ellende onzer wereld iets van
een goedkoope kwakzalversgrap, al is het duizendmaal anders (en beter!) bedoeld,
daarvan houden wij ons overtuigd.
‘Deze Zoeker, die achtereenvolgens Joris Goedbloed, Eelhart en Liefde heet,
naarmate hij geestelijk groeit, is geen mensch, ook geen Christus- of andere
goddelijke figuur. Hij is niets dan de personificatie van de menschelijke ziel, zooals
die bij enkele personen zal kunnen uitgroeien, wanneer levensomstandigheden en
-ervaringen in een bepaalde richting drijven,’ aldus karakteriseert het prospectus
de hoofdfiguur van het boek. Wij kunnen het niet helpen, maar wij gelooven niet erg
in dit zielig individualisme meer. De oorlog heeft ons geleerd ook de daemonische
zijde te zien van de menschelijke ziel en die lijkt ons niet zoo licht te ‘vergroeien’
als deze schrijfster wel meent.
ROEL HOUWINK
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G. de Vianna Kelsch, Canon Tiburtius de composition, harmonie et
rythme, Den Haag, N.V. Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, 1931.
In een opstel over ‘De hoogere beteekenis der compositaire kunst’ schreef prof.
R.N. Roland-Holst o.m., dat de kunst b.v. meer gebaat zou zijn met de verklaring
van den feitelijken inhoud der ‘Bauhüttegeheimnisze’ dan met de mededeeling
hoeveel schulden Rembrandt had, toen zijn inboedel verkocht moest worden en dat
de kunstenaars dankbaarder zouden zijn voor de onderzoekingen over de
toepassingen in de oudheid der geometrie (zooals wij dat inderdaad zijn voor de
onderzoekingen van Pater Odilo Wolff en Matila Ghykha) dan voor de mededeeling,
dat de zoon van den schilder Jan Mienszen Molenaar in de XVIIde eeuw niet aan
de pip, maar aan de pokken gestorven is.
En daar inderdaad van de kunstenaars niet te vergen noch te verwachten is, dat
zij behalve hun eigen arbeid ook nog deze uitgestrekte braakliggende gebieden van
kennis, methode en techniek zullen onderzoeken en bewerken, moeten wij den
Braziliaanschen kunstliefhebber en -kenner G. de Vianna Kelsch, - die een tijdlang
in Den Haag woonde -, dankbaar zijn dat hij in z'n origineel boek over den naar zijn
vader genoemden ‘canon van compositie, harmonie en rythme’ (waarvan de
Engelsche vertaling in denzelfden band het werk is van Miss Mary Barber), een tipje
van dien geheimzinnigen sluier oplichtte.
Want waarlijk: dit groote gebied is bijna onontgonnen. Niemand minder dan
Leonardo da Vinci, die verzekerde, dat de kunstenaar, die geen mathematische
kennis bezat, nooit in z'n kunst kon uitmunten, wilde zelf, hoewel een groot
mathematicus, dat z'n grafschrift het volgende behelsde: ‘Bewonderaar der ouden
en hun dankbare leerling, heeft een enkel ding mij ontbroken: hun kennis der
verhoudingen. Ik heb gedaan wat ik kon; dat de nakomelingschap mij vergeve.’ En
hoeveel meer ging sedert nog verloren!
Onder hen die in den laatsten tijd enkele dezer oude waarheden hervonden,
waren niet de minst belangrijken Hollanders. Ik noem den ouden wonderlijken
aestheet Humbert de Superville, die het ‘Essai sur les signes inconditionnels dans
l'art’ schreef. En Willem van Konijnenburg, de eerste moderne schilder, die in
geschriften nadrukkelijk een aesthetische mathematiek in verband met de
schilderkunst te berde bracht en doordacht en K.H. de Haas, die in 1920 een
voordracht hield, ‘over aantoonbaar meetkundig verband tusschen formaat en
compositie van schilderijen’, waarop zijn aandacht gevestigd werd door den schilder
van Konijnenburg. En wanneer zal prof. Roland Holst z'n savante lessen in de
compositie ook binnen het bereik brengen van hen, die niet in een onmiddellijke
leerlingen-verhouding tot hem staan? Ook de directeur van het Rijksmuseum, F.
Schmidt-Degener maakt z'n bezigheid van onderzoekingen op dit gebied der kunst.
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Volledigheidshalve noem ik nog het artikel van A. Davids en J.F. van Deene, waarin
de meetkundige grondslag van een portret van Agatha van Schoonhoven door Jan
van Scorel besproken werd.
Dit boek behelst een overvloed van schoone afbeeldingen van schilderijen van
groote meesters, die het bestaan bewijzen der volgende voornaamste wetten van
de compositie in de beeldende kunsten: de wet van de isoképhalie, de wet van het
klassieke portret, de wet der Madonnas, de wet der verkondigingen. Het bevat ook
voorbeelden van samengestelde composities.
De isoképhalie wordt bepaald door een rechte lijn, die zekere anthropometrische
(met het meten der menschen betrekking hebbende) punten verbindt. Zij kan geheel
of gebroken zijn. Zij is geheel, als de lijn alleen de neuspunten onderling verbindt;
gebroken als de lijn zonder onderscheid de punten van den neus, van den onderkant
van den neus, van de kin of van het voorhoofd onderling verbindt; en ook wanneer
zij dwars door het midden van den neus, van het voorhoofd, door het punt van de
haarinplanting of door de kruin gaat.
De geheele isoképhalie kan, evenals de gebrokene, horizontaal, hellend of verticaal
zijn, al naar de ordonnantie-lijn horizontaal, hellend of verticaal is. Eenzelfde
compositie kan meerdere isoképhalieën bevatten, waarvan de lijnen elkander kunnen
kruisen onder aanvullende hoeken, onverschillig van welke grootte. Als die lijnen
elkander kruisen terwijl zij rechte hoeken vormen, ontstaat wat men de rechtstandige
isoképhalie kan noemen. De horizontale en hellende isoképhalieën zien wij in 't
algemeen op de hoogst geplaatste figuren der compositie.
Als de kop van een dier met de compositie vereenigd is, gaat de lijn der isoképhalie
in 't algemeen door de oogbol. Het doodshoofd wordt, evenals het levende hoofd,
gewoonlijk verbonden door het neuspunt. Dikwijls vormt de lijn van isoképhalie een
as, waaromheen de oogen en andere elementen der compositie, beurtelings in
symmetrische standen of aan een bepaald rythme onderworpen, geplaatst zijn.
In de gravures, reproducties van Egyptische bas-reliefs, waarop de lijnen der
isoképhalie getrokken werden, zijn de neuspunten in 't algemeen op eenzelfde lijn,
ondanks de verschillende houdingen en niveaux, waarop de figuren ten aanzien
van de basis der compositie geplaatst werden.
In een lange reeks platen zien wij de wet der isoképhalie dan ook vervuld in de
Grieksche en Indo-Chineesche kunst, in de kunst der renaissance en der volgende
eeuwen.
Ook toepassingen van de verschillende andere wetten, waarop wij hier ter plaatse
niet nader in zullen gaan, worden rijkelijk met reproducties geëxemplificeerd.
Verslagen van een lezing aan de Polytechnische school van Rio de Janeiro gehouden
(alleen ontsierd door een uitval tegen de
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FRANK LLOYD WRIGHT. - HET OCATILLA KAMP IN DE ARIZONA WOESTIJN,
VOOR HET MAKEN DER PLANNEN VOOR HET HOTEL CHANDLER

1929, OPGETROKKEN

FRANK LLOYD WRIGHT THE COONLEY HOUSE

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

XXVIII
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moderne kunst, die de schrijver n.b. zoekt in het Luxembourg-museum en de
Tate-Gallery, - waar in den laatsten tijd overigens o.a. Seurat's ‘Baignade’ is
opgesteld! -); van een rede in de Royal Academy te Londen uitgesproken, besluiten
dit voortreffelijke werk, dat inderdaad een verrijking onzer kennis van de wetten der
compositie is, en een verspreiding in de kringen van kunstenaars en kunstgeleerden
verdient. Het is ongetwijfeld van groote beteekenis voor kunst-academies en scholen,
musea, openbare bibliotheken en genootschappen.
KASPER NIEHAUS

Frank Lloyd Wright in het stedelijk museum te Amsterdam
Amerika is een wonderlijk land - een land, rijk aan ‘mogelijkheden’. Welke
mogelijkheden, vraagt geërgerd een lezer, een taal-gevoelige lezer dan altijd, want
de gemiddelde lezer bekommert zich niet om de taalkundige puntjes op de i's, en
blijkt bereid alle denkbare en ondenkbare mogelijkheden te slikken.
Amerika echter is inderdaad het land van de mogelijkheden: van de beste tot de
slechtste toe. Alles kan er, alles mag er; zoo wil het òns althans, hier in West Europa,
vaak toeschijnen. Ons Hollanders vooràl, levend in een klein land, waar niet heel
veel mag en haast niets kan. Amerika daarentegen is het land van de
ongeloofwaardige bandieten-sensaties te Chicago en van Frank Lloyd Wright's
Chandler-Hotel in de Arizona woestijn.
Niet, dat ik dit hotel ontwerp, tot dusverre onuitgevoerd gebleven (zou zelfs in
Amerika niét alles kunnen?!), nu juist tot Wright's schoonste scheppingen zou willen
rekenen. Maar het is zoo oer-Amerikaansch. Zooals het daar voor onze verbeelding
verrijst, dit hotel dat een stadje gelijkt, vermetel en toch allerminst zelfbewust, eer
op kinderlijke wijze overmoedig, en geisoleerd, verlaten in de eenzaamheid der
uitgestrekte woestijnvlakte, die slechts hier en daar met cactaceën begroeid blijkt
of door steile rotswanden wordt onderbroken, - zooals het daar eenmaal staan zal,
worstelend ‘to hold its own’ tegen de barre wijdheid van het landschap, een groote
en grootsche schepping, maar heel klein en nieuw, spiksplinternieuw tegenover de
eeuwenoude grootheid der omringende natuur, - zoo doet het nog veel
Amerikaanscher aan dan alle Nieuw-Yorksche wolkenkrabbers tezamen genomen.
Want de Amerikaan zoekt het meer in de breedte dan in de hoogte en dit geldt
sterk voor Wright, en niet enkel in abstracten, maar ook in daadwerkelijken zin. Deze
bouwmeester moet ruimte hebben, om zijn ruimtekunst tot haar recht te doen komen.
Hij moet zich in de breedte kunnen uitleven. En waar had hij betere ruimten kunnen
vinden, grootscher, ongerepter,
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verpletterender, dan in Amerika? Hij werd in het juiste land geboren; maar hij wist
dit feit ook te benutten, en daarin onderscheidde hij zich van het overgroote deel
zijner landgenooten-collega's, die zich blind bleven staren op de Europeesche
verhoudingen.
Daarom ook is Wright een geboren bouwer van landhuizen. Hierin vooral kan hij
zijn eenigszins extatische natuuraanbidding op een even ongeremde als meesterlijke
wijze uitvieren. Leerling van den heldhaftigen Sullivan, openbaarde Wright in zijn
eerste landhuis, Winslow House te River Forest, Illinois (1893), reeds voluit zijn
eigen markante persoonlijkheid in het breede en vrije karakter van het geheele
ontwerp, eveneens in de reeds duidelijk zich afteekenende neiging tot het cubische
en horizontale. Zeldzaam fraai in zijn klassieken eenvoud leek mij onder zijn vroegste
werken op deze tentoonstelling ook het ontwerp van een atelier voor Richard Bock,
dat hier te lande zijn uitwerking op bijv. Rob. van 't Hoff klaarblijkelijk niet gemist
heeft. Terwijl latere landhuizen, gelijk The Coonley House, de geheele latere
‘Amsterdamsche’ architectuur schijnen aan te kondigen.
Het is echter op zijn terecht zoo beroemde Millard House te Pasadena in Californië,
in 1922 ontworpen en het volgend jaar uitgevoerd, dat ik vooral met klem wil wijzen,
en dat niet enkel omdat het zijn eerste proef was met het betonblok-systeem, maar
ook omdat het een der vitaalste en schoonste bijdragen mag heeten tot de bouwkunst
van alle tijden. Nooit vond Wright zuiverder evenwicht tusschen ornament en
utiliteitsvorm, tusschen zijn diepen eerbied voor de natuur en zijn onverschrokken
aanvaarding van de machine. Hoewel een experiment, valt in dit werk niets van een
tasten en zoeken te bespeuren; het schijnt aus einem Gusz, met een uitbundig,
bijna bovenmenschelijk gemak te zijn ontstaan.
Moeilijk valt het overigens niet, op Wright's kunst af te dingen. Deze mist stellig
de verdiepte volkomenheid, de detailleerende innigheid ook, van het beste dat Oud
of Berlage tot stand brachten. Log of onbezield was Wright's vormgeving nooit, maar
meer dan eens scheen zij vaart, spanning en vooral innerlijke concentratie te missen
en deed dan te formeel en te globaal aan. Een jongere generatie zou zich bovendien,
niet ten onrechte geloof ik, nu en dan ergeren aan Wright's met de jaren
toenemenden zucht naar het archaïsche. Duidelijk zijn herinneringen aan zoowel
Egypte als China hem onder het werken door het hoofd gegaan, terwijl hij in
ornamentaal opzicht heel veel te danken heeft aan de Maya's en Azteken en de
aan Noord-Amerikaansche Indianenstammen. Voeg daar aan toe het feit, dat het
ook zijn bezwaren heeft in het land der Yankees te zijn geboren: komen niet
onvermijdelijk, zelfs bij een Wright, Big Business en Big Bluff van tijd tot tijd om den
hoek kijken?
De kwaliteiten echter, die deze tekorten opheffen, zijn van dien aard, dat elke
kritiek ongepast en schoolmeesterachtig klinkt. Welk een onge-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

147
dwongen en ongebroken kracht spreekt uit al dit werk. Er is niets kleins, niets
geniepigs, niets blasé's en niets burgerlijks in Wright's persoonlijkheid. En hij is
n o o i t half; ook in zijn onverbloemde tekorten is hij nooit half. - Daarbij: wat een
kunde! Wright heeft, naar mijn overtuiging, weleens leelijke dingen gemaakt, maar
tot iets onkundigs, tot iets dat in de verste verte klungelig is, zou hij eenvoudigweg
niet in staat zijn. Hij is daarvoor te uitbundig begaafd en zelfs wanneer hij tijdelijke
kampgebouwtjes in elkaar doet timmeren, gelijk de hierbij afgebeelde in de Arizona
woestijn, weet hij daar onwillekeurig iets van te maken dat ons een oogenblik van
puur genoegen verbaasd doet glimlachen.
Frank Lloyd Wright is een reus onder de huidige architecten, inderdaad ‘een der
goden op aarde’. Men erkent dat nooit graag. Men erkent niet graag de superioriteit
van het genie, omdat het de erkenning van eigen inferioriteit inhoudt, men is altijd
bang dat het te veel zal kosten of dat men een dank-je zal moeten laten hooren, en
daarom verweert men zich kleingeestig met allerhand kritische bedenkingen, men
wapent zich bij voorbaat met een welwillend verstandelijk oordeel, of verbergt zich
achter bedwelmend groote, maar inhoudslooze woorden.
W. JOS. DE GRUYTER

Modern porselein in het gemeentemuseum te Den Haag
Onze tijd, die de herleving bracht van een aantal takken van kunstnijverheid, die
zich aangetrokken gevoelde tot de primitieve technieken van het handwerk, omdat
daarin zuiverder en stelliger dan in het machinaal vervaardigde, uiting kon gegeven
worden aan het gevoel, heeft zich met een hautain gebaar afgewend van het
porselein. Dit materiaal immers wordt langs geheel fabriekmatigen weg verkregen,
het leent zich slecht tot gevoeligen vingerdruk, tot boetseeren of draaien met de
hand. En zoo gebruikten onze ceramische kunstnijveren liever de buigzame,
elastische klei, niet alleen voor het boetseeren van plastieken, maar ook voor het
draaien of kneeden van vazen, schalen, borden. Doch ook voor serviesgoed ontstond
er vraag naar aardewerk. Voor menigeen was de roomwitte kleur, die men in dit
materiaal kon krijgen aangenamer, dan het kil-witte porselein. Vooral het bekende
‘ivory’ van Wedgwood heeft de aandacht op deze warme tint gevestigd, terwijl de
Wedgwood-serviezen een groote populariteit genieten.
En stellig was er wel reden voor deze misprijzing van het porselein. Schiep de
18de eeuw wonderfraaie werken, - zij het niet geheel vrij van zekere decadentie, de 19de eeuw maakte er een industrie-product van, waarbij concessie gedaan werd
aan den wansmaak van het publiek, dat in veel goud en druk en overladen ornament
bevrediging zocht voor zijn smaak, die
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slechts op schijn-kostbaarheid gericht was. Een smaak, zoo ontstellend banaal, dat
het geen verwondering kon wekken, dat de met meer aesthetisch gevoel bedeelden
er zich van afwendden. En zoo daalde het porselein meer en meer tot massa-artikel.
De bazaars en galanterie-zaken maakten er zich van meester, want het bleek
mogelijk de prijs geweldig naar omlaag te brengen. Dit gaf ten naaste bij den
doodsteek aan het porselein. Het was geen ‘bon goût’ meer. De mode keerde er
zich van af. Het scheen afgedaan te hebben.
De groote Duitsche porseleinfabrieken, die, baseerend op hun grootsch verleden
een reputatie te verspelen hadden, begrepen, dat hier iets gedaan moest worden;
dat door aanpassing aan het moderne stijlbegrip, hetwelk zich reeds niet meer
afwendde van het langs machinalen weg verkregen product, - wel een product te
scheppen moest zijn, dat volkomen recht van bestaan zou hebben, waarbij men
aan het materiaal alle recht kon laten wedervaren en de decoratie zooveel mogelijk
aanpassen in organisch verband met het te versieren voorwerp. Groote soberheid
zou hierbij voorop dienen te staan, een zuiver aanvoelen van het karakter van het
materiaal, dat zich onderscheidt door innige versmelting, doorschijnendheid en
intense witheid. Deze innige versmelting wordt verkregen door zeer hooge
temperaturen, die noodig zijn om de deeltjes kaolin, veldspaath en kwarts tot één
geheel te doen worden. Vooral de doorschijnendheid is een typisch kenmerk van
het porselein en juist deze eigenschap verleent het een edel karakter, die het met
edelsteenen doet wedijveren. En zoo bezit het porselein geheel andere
eigenschappen dan het aardewerk en vormt het een inderdaad zeer nobele materie,
waaruit ten stelligste een kunstproduct te maken valt.
De drie Duitsche staatsbedrijven: Meiszen, Berlijn en Nymphenburg, die reeds
haar bestaan tot de 18de eeuw terugvoeren, - hebben te den Haag een keurcollectie
van haar hedendaagsche productie laten zien, die op overtuigende wijze aantoont,
dat het porselein zijn plaats in de hedendaagsche ceramiek niet verloren heeft, doch
dat het industriëele karakter zich op uitnemende wijze aanpast bij onzen tijd van
industrialisatie, terwijl voor het initiatief van den kunstenaar alle bestaansgrond
voorhanden blijft. Het gaat hiermede als met het ontwerpen voor stoffen en voor
behangsels, dat eveneens meer en meer aan kunstenaars wordt toevertrouwd,
opdat hun intuïtie een geheel zal scheppen van materie en decoratie, die zelfs aan
den meest verwenden smaak tegemoet treedt.
De bovenbedoelde tentoonstelling bood zoowel serviesgoed als plastieken, dus
zoowel het gebruiks-voorwerp als het siervoorwerp. Het was de fabriek te Meiszen
al eender gegaan als de anderen; de 19de eeuw was haar niet gunstig geweest.
Doch de 20ste bracht onder leiding van Directeur Pfeiffer een andere wending:
nieuwe ideeën en nieuwe bezieling.
Zoo toonde Paul Börner in den Haag serviesgoed, dat aan een discrete soberheid
groote voornaamheid, zoowel in vorm als decor, paarde. Hier en
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daar een simpel, geschilderd bloempje, precies voldoende om iets geheel eigens
te verleenen, zeer fijn reliefwerk op een blank-gehouden schotel, met als eenige
kleurverlevendiging een gouden randje; gratieuse knopjes, oortjes en tuiten
karakteriseeren dit werk. Een zeer mooie, groote vaas met distelmotieven toont,
dat hij ook in rijker decoratie bizonder fraaie effecten kan bereiken. Het spreekt wel
vanzelf, dat hier streng gestyleerd is en aan het principe van vlak-decoratie zorgvuldig
vastgehouden. Men kan aan dit werk zien, dat de kunstenaar uit de industrie zelve
is voortgekomen, al heeft hij thans de leiding onder zich, zoowel van het plastische
gedeelte als van het schilderwerk.
Dat de traditie nog een woordje meespreekt blijkt duidelijk uit het werk van Paul
Scheurich, die voortbouwt op den 18de eeuwschen Kändler, den gròòten Kändler,
wiens plastieken, zoowel mensch- als dierfiguurtjes, wereldberoemd zijn geworden.
Scheurich's ‘Dame met Neger’, uit 1922 stammend, zijn ‘Danser en Danseres’
evenals zijn ‘Turk met Fluit’ doen sterk aan de kunst van den grooten voorganger
denken. Zoowel Scheurich als Max Esser, die beiden in Berlijn wonen, zijn
uitstekende teekenaars, schilders, beeldhouwers. Esser modelleert vooral dierfiguren,
doch hij is veel moderner in opvatting dan Scheurich. Geestig en fijntjes stijleert hij
zijn dieren, die daardoor vol leven en karakter zijn. Vele zijn in simpel, witgeglazuurd
porselein uitgevoerd, een mooi materiaal, waarin geen kleur de aandacht afleidt
van de zuivere vormgeving.
Het Nymphenburg is kleuriger, minder streng en vroolijker, en daardoor minder
principieel. Toch was het witte servies met simpelen gouden band uiterst eenvoudig
en voornaam door de prachtige materie en fraaie vormgeving. Maar het meerendeel
van het hier geëxposeerde gebruiksgoed was kleurig, ofschoon de combinatie grijs,
wit, goud; groen en wit; geel en wit, enz. toch niet druk of opzettelijk aandeed.
Allerliefst was het servies met de, zeer naturalistisch behandelde bloemdecors, die
aan Japansche bloementeekeningen deden denken.
Van Joseph Wackerle was er een aantal figuren aanwezig, sommigen in
geglazuurd biscuit, anderen polychroom, die aanduiden wat deze kunstenaar voor
de fabriek beteekent. Mij konden speciaal zijn ‘rookers’ bekoren, geestig gestyleerd.
Zijn ‘Dame, zittend met gekruiste beenen’ en ‘Dame met mof’ uit 1906 toonen
duidelijk den voortgang in het stijlgevoel. Jammer echter, dat het werk van den
laatsten tijd weer een teruggaan naar klassieke voorbeelden schijnt te zijn. Van
deze fabriek waren nog aardige dierfiguurtjes van Luise Scherf aanwezig, geestig
en levendig.
Berlijn kwam met zeer gevariëerd en zeer merkwaardig werk uit. Misschien dat
de nieuwe tijd zich het sterkst bij deze fabriek doet gevoelen. De maskers,
schoorsteentegels, portret-plaketten van Ludwig Gies zijn sterk persoonlijk. De vorm
is ascetisch en streng. Hij gebruikt de materie op geheel eigen wijze,
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als materiaal voor reliefs. Het gebruik van het porselein lijkt echter iets toevalligs;
deze kunstenaar had zich in ander materiaal even zoo uitgedrukt. Dit zelfde kan
zeker niet gezegd worden van Ruth Schaumann, München, die zich zoowel als
dichteres, beeldhouwster en teekenares naam maakte. Het in steenrood uitgevoerde
vischservies met de mooie, in sprookjesstijl gehouden decors, Vineta genaamd,
dankt aan haar zijn ontstaan. Eenvoudige en toch zeer mooie serviezen voor koffie
en thee ontwierpen Gerhard Marcks, Marguerite Friedlaender-Wildenhain en Trude
Petri, terwijl ook de rechtlijnige en toch ceramisch juist aangevoelde voetstukken
voor staande lampen van Alice von Pechmann recht geven op onze belangstelling.
MATTY VIGELIUS

Expositie van Byzantijnsche kunst te Parijs
(Musée d'Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan.)
Zelden zag ik een merkwaardiger tentoonstelling. Byzantijnsche kunst staat zoo ver
van ons af: ver in de ruimte en ver in den tijd. Niet iedereen kan maar zoo gemakkelijk
eens even naar Constantinopel reizen of naar Ravenna. En dit zou toch noodig zijn
om de bouwwerken dezer kunst te genieten. Wij kunnen wel photo's en schilderijen
dezer monumenten bestudeeren, maar kunnen zij ons weergeven wat wij wenschen
te zien en te bewonderen? Een aquarel van Prost, vier à vijf meter breed, bedoelt
het inwendige van de Aya Sophia te restitueeren in al haar schoonheid en pracht,
men zou er uren naar kunnen kijken. Alles schittert van de heerlijkste kleuren op
gouden grond. De Turken hebben de heele kerk wit gepleisterd, maar er verder niet
te veel aan bedorven. En wanneer eenmaal dit heiligdom, aan de Wijsheid Gods
gewijd, weer in het bezit der Christenen zal zijn teruggekomen, zal men met weinig
moeite het pleister kunnen verwijderen en aan de oude mozaieken hun pracht
teruggeven. De groote borden met Turksche letters; de lage, breede lichtkronen
zullen verdwijnen en de onafgebroken reeksen van Godslampen, die tusschen de
arcaden waren opgehangen, zullen opnieuw met zacht rose tinten de harmonische
kleuren op dien gouden ondergrond met hun tooverachtig licht beschijnen, zooals
Prost, die een even groot dichter als schilder moet zijn, op zijn aquarel profeteert.
Toen Constantijn de Groote den zetel van het Romeinsche Rijk naar Byzantium
overbracht, nadat hij het Christendom tot Staatsgodsdienst had geproclameerd,
was door zijne Moeder de H. Helena reeds op den berg Golgotha het ware kruis
teruggevonden (326). Constantijn beval dadelijk de stichting eener kerk op de plaats
van het H. Graf, ter eere der Opstanding van Christus en daar tegenover, op de
plaats waar het kruis gevonden was, eene andere kerk: het Martyrium. Tusschen
deze beide kerken in, op de plaats, waar het ware kruis gestaan had en die men
als het middenpunt,
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der aarde beschouwde, richtte men een kruisbeeld op, in ware grootte geheel
bekleed met gouden platen, geïncrusteerd met edelsteenen. Want het kruishout,
dat tot dusverre iedereen als een schandhout beschouwde en dat daarom nooit
door de Christenen was voorgesteld, werd van dien dag als het zinnebeeld der
verlossing aangezien; het ontbrak in geen Christelijke woning, het werd de grondvorm
der kerken en de Keizer plaatste het in den top van zijne Keizerlijke kroon.
Het onderdrukte Christendom had het tot dusverre gedaan met Romeinsche
thermen en basilieken, die gemakkelijk tot kerken konden ingericht worden; (met
Heidensche tempels was niets aan te vangen). Maar nu het Staats-godsdienst werd
door den wil van den Romeinschen Keizer zelf, die aan den Bosphorus een stad
ging stichten, die de pracht van Rome moest overtreffen, nu rezen er daar
kerkgebouwen ten hemel, waar de logische schoonheidsvormen der Hellenisten
van Alexandrië en de rijkste kleuren van het Perzië der Sassaniden zich verbonden
tot een prachtig geheel.
Twee eeuwen, de vierde en de vijfde, gingen voorbij in voortdurenden vooruitgang,
totdat Keizer Justinianus de Aya Sophia deed bouwen (532-537), het meest
indrukwekkende bouwwerk der Christenheid. Een koepel van 31 meter diameter,
50 meter boven den bodem, waarvan Procopius getuigde dat het scheen ‘alsof hij
niet door het metselwerk gedragen werd, maar met gouden ketens aan den hemel
was opgehangen’ bekroonde het werk, een der machtigste scheppingen der
architectuur, een monument, waar de Byzantijnsche kunst hare definitieve formule
had gevonden. In heel het Christelijk Oosten werd deze formule aanvaard, die
duizend jaren heerschte, zich telkens wist te vervormen, twee bloeitijden doorleefde
en op den huidigen dag nog niet geheel is uitgebloeid.
Behalve de groote kerkgebouwen inspireerde de Byzantijnsche kunst allerlei
merkwaardige voorwerpen, die door de heden geldende terminologie onder de
eenigszins minachtende benaming van kunstnijverheid worden gerangschikt:
ameublement, zilversmidswerk, émail, mozaiek, weefsels enz.; voornamelijk ten
behoeve van den H. Dienst. Daarvan vond men reeds in de vroege Middeleeuwen
mooie stukken in het Westen, aan Keizers en Koningen ten geschenke gegeven,
door pelgrims en kruisvaarders meegebracht of rechtstreeks te koop geboden door
de Venetianen.
Op deze tentoonstelling heeft men getracht uit alle landen bijeen te garen wat
kunstvrienden onder de weinige bezitters van onzen tijd wel wilden afstaan en zoo
zijn deze zalen gevuld met schatten, die wij met de grootste blijdschap kunnen
bewonderen. Terwijl wij ronddrentelen, drinken onze oogen zich dronken aan deze
vormen- en kleurenpracht. Wanneer men daarna langzaam ieder voorwerp
aandachtiger gadeslaat, dan valt op, met hoeveel zorg zij zijn vervaardigd en hoe
deze groote kunstenaars hun techniek meester waren. Om het even of men een
ivoren boekband, of een émail,
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een stuk zilversmeedkunst of een weefsel beziet, alles toont de
bewonderenswaardige manier van volkomen aanpassing van den vorm aan de
materie.
Ziehier uit de schatkamer van de Kathedraal te Metz de purpere keizersmantel,
van Charlemagne, waar vier groote adelaars, met gouddraad geborduurd, zich
breedgeteekend op profileeren. Een groote zijden lap uit de schatkamer van de
Kathedraal te Auxerre toont ons dezelfde gouden adelaars op een lichtblauwen
fond. Lijkwaden van Heiligen, dalmatieken, kasuifels, sluiers, waarvan de belegen
kleuren op een zeer hoogen ouderdom wijzen, toonen de waarde van het procédé
dat na 500 à 1000 jaar nog zulk een indruk blijft maken.
Zie deze camées, deze médaillons, deze bas-reliefs, deze châles, deze coffrets,
deze tryptieken van ivoor, van saphir, van hoorn of van speksteen, van bloedrood
jaspis of van lichtblauw calcedonissteen, van rots-kristal, van sardonix en van
parelmoer. De schatkamer der Kathedraal van Sens, de rijkste van het land, zond
eenige harer belangrijkste voorwerpen; ziehier een reliekschrijn van ivoor, geheel
behandeld als een twaalfhoekige doopkapel, waar de geschiedenissen van David
en van Joseph in twaalf wonderlijke tafereeltjes gesneden zijn. En de kam van St.
Loup in 623 aartsbisschop van Sens.
Groote beeldhouwwerken uit rood-porfier. En daar dat mysterieuse basrelief met
twee pauwen van wit marmer, tegenover elkander, drinkende uit een fontein in het
midden. Uit welke verre tijden dateert dit sujet? Het bestond reeds in zeer oude
Perzische monumenten en men vindt ze tot in de laat-Romaansche beeldhouwkunst
terug. En dan dat schilderwerk, die ceramiek, die verzameling gouden munten; het
zwaard van Childeric I, den vader van Clovis, versierd met goud, waarin bloedrobijnen
‘en cloisonné’ zijn gezet.
Wilt gij iets zeer merkwaardigs zien? Wat zegt gij van dezen Doop van Christus?
De Zaligmaker en Johannes staan beiden op hun plaats; maar wie is die derde
persoon met lange baard in het midden van den stroom? Het is de Stroomgod van
de Jordaan, dien de naieve zilversmid, de nog jonge Christen, zich niet onthouden
kon in een rivier aan te brengen; dat hoorde eenmaal zoo.
Maar één voorwerp eischt nadere beschrijving: het is de zilveren kelk van
Antiochië, die doorgaat voor het H. Graal, door Jesus aan het laatste Avondmaal
gebruikt en waarin Joseph van Arimathea Zijn H. Bloed heeft opgevangen. Wat wij
er van zien is de zeer fraaie kunst- en smaakvolle, geciseleerde kelk met figuren
en wingerdranken versierd, die later uit eerbied om de eenvoudige zilveren kelk:
het H. Graal als omkleedsel is vervaardigd. Maar de archeologen zijn het er niet
over eens of dit schoone kunstwerk in de eerste of de vijfde eeuw is gemaakt.
J.A. VAN ERVEN DORENS
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AFB. XVI

- GOENOENGAN (RIJKSMUSEUM VAN ETHNOGRAFIE TE LEIDEN)
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Oostersche schimmen
door R.H. van Gulik
Eerste gedeelte
II
(Slot)
TEVOREN maakte ik de opmerking, dat de wajang geen coulissen kent. Maar hierop
moet één uitzondering worden gemaakt: vóórdat het spel begint, prijkt op den
pisang-stam een eigenaardige, groote bladvormige figuur. Deze wordt genoemd
g o e n o e n g a n (berg) of k e k a j o n (woud) (Cf. afb. XVI). Bij een nadere
beschouwing blijkt zich aan den onderkant een overdekte poort te bevinden met
dubbele deur, bewaakt door twee wachters, gewapend met zwaard en schild. Aan
weerszijden van het dak ziet men twee vleugel-ornamenten, uitloopend in den kop
van een naga of draak-slang. Achter de poort verheft zich de stam van een boom,
die verder met zijn loover de heele figuur vult. Ter halver hoogte van den stam
bevindt zich een éénoogige kop, die schijnt te behooren bij een slangenlijf, dat achter
het dak omhoog kronkelt. Tusschen de bladeren en op de takken ziet men velerlei
dieren: apen en vogels. Bladeren en takjes vullen alle overblijvende ruimte aan
onder- en bovenkant op. Deze motieven aan de voorzijde van de figuur zijn met
minutieuze zorg beschilderd; de achterzijde evenwel is effen rood, soms met
vlammen beschilderd.
Deze goenoengan is eigenlijk de eenige figuur, die men met onze coulissen zou
kunnen vergelijken. Zij wordt door den dalang zeer veel gebruikt: als paleis, als
woud of boom, als berg, als vuur, of zelfs als een vijver. Verder beweegt de dalang
haar heen en weer over het doek, om storm of een heftige beroering in boven- of
onderwereld weer te geven. Bij den aanvang van een stuk staat de goenoengan
midden voor het doek, als een soort afsluitstuk. Wanneer het spel begint, plaatst
de dalang haar rechts, tegen de achterste poppen van groep D aan. Gedurende
den loop van het spel verplaatst hij haar geleidelijk naar links, zoodat bij het einde
de goenoengan geheel links staat, tegen de achterste poppen van groep C. Ten
slotte geeft de dalang het einde van het stuk aan, door de goenoengan weer midden
op 't tooneel te plaatsen (atantjeb kajon).
De beteekenis van deze figuur is vaak onderzocht door hen, die zich met de studie
der wajang ophielden. Meestal echter nam men er genoegen mee, de goenoengan
1)
eenvoudig gelijk te stellen aan den hemelboom, of aan den

1)

J. Kats, Het Javaansche Tooneel, I, de Wajang Poerwa, Weltevreden 1923.
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1)

Hindoeschen en Oud-Javaanschen wenschboom, zonder evenwel op de beteekenis
der verschillende onderdeelen in te gaan, of te zoeken naar een nadere verklaring,
hoe deze hemel- of wensch-boom nu in de wajang komt te staan.
2)
Als een degelijke studie over dit onderwerp noem ik een artikel van Stutterheim,
waar vergelijkingen worden gemaakt met oud-Javaansch beeldhouwwerk. Zijn
slot-conclusie is: ‘de goenoengan levert dus een beeld op van den hemelberg, of
liever van den daarop groeienden hemelboom, waaraan zonnesymbolen voorkomen.’
Als zonne-symbolen beschouwt hij het kâla-oog in het midden, en de beide dieren,
die boven het dak in de figuur voorkomen. In de beide dieren wil hij de beide
a ç v i n ' s , de goden van den dageraad terugvinden. Dit staat evenwel voor mij in
het geheel niet onomstootelijk vast. Deze tegenoverelkaar plaatsing van dieren is
een zeer algemeen verschijnsel in de Hindoe-Javaansche kunst. Men vergelijke
bijvoorbeeld de uitgesneden Balineesche deur op afb. XVII. Hier vinden wij een
geheel gelijk motief, terwijl hier alle verbinding met zonnesymbolen verre is. De
overige motieven wijzen volgens hem alle op een verklaring als hemelberg-boom.
Doch hij zet niet nader uiteen, wat deze hemelberg nu met de wajang te maken
heeft, en waarom of deze figuur zoo'n belangrijke rol vervult in het spel.
Naar mijn inzien nu draagt de goenoengan een in wezen s o l a i r karakter, of
liever gezegd, i s de zon. Dit grond ik eerstens op de verplaatsing, die de
goenoengan ondergaat gedurende den loop van het spel: zij is de z o n van den
nacht, waarin het spel wordt gespeeld, de zon, die aangeeft het verloop van den
mystieken dag. Dat de beweging in omgekeerde richting plaats heeft, behoeft ons
niet te verwonderen: in de mystieke wereld is alles het tegengestelde van het
aardsche. Vele mythologieën van Europa en Azië beschrijven haar als het absolute
spiegelbeeld van deze wereld. In de tweede plaats het onmiskenbaar zonnesymbool:
het groote oog in het midden, omgeven door een gestyleerde stralenkrans. Op
andere figuren vinden we in plaats van dit oog een monsterkop met geopenden
muil, het hoofd van Banaspati, den Heer van het Woud. Ook deze kop is een
zonne-symbool. Beschouwen we afb. XVIII, een beschilderde p a r b a of beschut
van een slaapplaats, afkomstig van Bali. Hier is een tooneel uit het Râmâyana
voorgesteld. Een gegolfde rand verdeelt de schilderij in twee stukken: op het
bovenste zien wij den reus Prahasta in verwoeden strijd met den aap Nîla. Rechts
staat de aap Nala, met een uitgerukten boomstam in de hand. Op het onderste stuk
ziet men aan den rechterkant den reuzenvorst Râvana, met achter hem de vorstelijke
pajong, en een paar dienaars. Links voor

1)
2)

W. Aichele, Oudjavaansche bijdragen tot de geschiedenis van den wenschboom. ‘Djawa’,
1928, p. 28 sqq.
W.F. Stutterheim, Oost-Java en de Hemelberg, ‘Djawa’, 1926, p. 333 sqq.
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hem brengen eenige reuzen hem den eerbiedigen groet, en melden den dood van
Prahasta. Zooals dikwijls vinden wij hier twee chronologisch verschillende
handelingen bij elkaar afgebeeld. Opvallend is evenwel de Banaspatikop, die
aangebracht is in den scheidingsrand. Deze figuur is hier onverklaarbaar, tenzij als
zonnesymbool. Men lette voorts op de vlamvormige aanhangsels. Ten derde de
beide vleugels. De gevleugelde zonneschijf is een algemeen bekende Oostersche
1)
voorstelling, terwijl de z o n n e v o g e l , of een gevleugeld z o n n e p a a r d ook den
Javaanschen gedachtenkring niet vreemd zijn. Hoe deze vleugels aan het dak van
de poort werden gehecht, zal hieronder ter sprake komen. Maar nu blijven ons nog
de menigte andere figuren, die op de goenoengan voorkomen: de poort met de
wachters, de boom zelf, en de verschillende varianten die van een en ander
voorkomen. Zoo geeft Stutterheim een afbeelding, waar wij boven de poort een
rechthoekig vijvertje vinden, met twee visschen er in, en waterplanten langs de
kanten. Stutterheim neemt dit motief in zijn hemelberg-theorie op, en noemt het dan
2)
de wereldzee. Deze veronderstelling evenwel komt mij uiterst gezocht voor.
Roepen we liever voor onzen geest op de verschillende functies, waarin de
goenoengan in het spel optreedt: dan dringt de overtuiging zich aan ons op, dat wij
in deze figuur niet een eenheid van conceptie voor ons hebben, maar veeleer een
s a m e n g e s t e l d e f i g u u r , een later ontstane versmelting van oorspronkelijke
geheel verschillende tooneelrequisieten in één vorm. Eertijds had men meer losse
tooneelfiguren. In een oud dalang-handboek staat: ‘In het sangkala-jaar 1283, toen
Raden Djaka Soeroeh, als vorst regeerde te Madjapahit onder den naam van Praboe
Bratana, werden de wajangpoppen ook veranderd en vermeerderd met bijbehoorende
3)
ritjikan, zooals poortjes, wapens, een leger, en dergelijke.’ Men vergelijke eens
een figuur uit een oude verzameling wajangs, die een paleis voorstelt, geheel in
den trant van onze coulissen. Aan de onderzijde vinden wij de poort met de wachters,
ons bekend van de goenoengan. (Afb. XIX). De onderdeden welke ik mij voorstel
dat vroeger, evenals de bovengenoemde paleis-figuur, afzonderlijke schaduwbeelden
vormden, waren dan: eerstens een gevleugeld afbeeldsel van de zon; voorts een
boom, een woud, een vijver, een paleis, en een berg. In de verschillende
goenoengan-vormen, die wij kennen, treedt nu deze, dan weer die trek op den
voorgrond. Het zonne-symbool bleef echter steeds centraal: uit dit centrum evenwel
zijn de vleugels verplaatst als ornamenten aan de poort, volgens een andere
conceptie, die wij vaak ontmoeten

1)
2)

3)

Cf. den Garoeda, den zonnevogel, en vele Madoereesche krisheften, die het gevleugelde
zonnepaard dragen.
De Indische hemelberg Meroe werd door de goden gebruikt, om aan het begin der tijden den
oceaan te karnen. Stutterheim t.a.p.: ‘dat hier een vijver is afgebeeld, en dit kan niet anders
zijn dan de wereldzee, of, naar speciaal Indische opvatting, het meer van den Indischen
Meroe Kailâça.’
Cf. Serrurier, op. cit. pag. 102.
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in de Javaansche kunst (Cf. de poort van de Tjandi Sendang Doehoer, ‘Djawa’ 1926,
p. 344). De bladermotieven kunnen worden opgevat als gestyleerde stralen. Men
vergelijke het eendere bladerwerk in de praba, die, naar wij hierboven zeiden, den
glans, de ‘heerlijkheid’, voorstelt, die uitstraalt van een vorstelijk persoon, of van
een god. Men zie op afb. XX en XXI de figuur van Batara Goeroe. De leege vlakken
zijn weer aangevuld met het bladermotief. Op enkele teekeningen van dezen god
vinden we nog den oorspronkelijken stralenkrans. (Op afb. III zien we B. Goeroe in
een ouderen Jav. vorm. Deze staat tusschen de Balineesche en de Nieuw-Jav. in,
wat vormgeving betreft). Dit maakte de contaminatie van zonnesymbool en woud
nog gemakkelijker.
De goenoengan in de Balineesche wajang geeft het beeld van een boom: hier
overweegt dus het woud- (boom-) motief. Het is natuurlijkerwijs niet uitgesloten, dat
zich aan dezen boom beteekenissen als van hemel- of wenschboom gingen
vasthechten. Doch dan zijn dit secundaire verbindingen, die met het wezen der
goenoengan niets hebben uit te staan. Wat den bladvorm van de figuur aangaat:
het is onzeker, of deze ingegeven is door de berg-idee, of wel die van het vuur,
waarmede immers de achterkant van de goenoengan is beschilderd. (Cf. den vorm
van het vuur op afb. XIII). Ten slotte heb ik op afb. XXII nog een zeldzame
goenoengan-figuur gereproduceerd, waar de drie onderdeelen berg, zon en boom
duidelijk uitkomen.
Door het volkomen gebrek aan historische gegevens, blijven wij voor een nadere
studie van het oorspronkelijk karakter der wajang aangewezen op een meer
vergelijkende wijze van bestudeering, uitgaande van de gegevens, die het
schimmenspel ons in zijn huidigen vorm verschaft. Dan blijkt, dat nog tallooze sporen
van het oude over zijn. Dit is ook zeer voor de hand liggend. De eene beschaving
kan de andere geheel overvleugelen: het oude verdwijnt nooit, maar werkt in het
verborgen voort, en drukt zijn stempel op het nieuwe. De wajang nu werd wel zeer
beïnvloed door de Hindoecultuur, maar haar eigenlijk wezen, dat van onderdeel van
den prae-Hindoeschen, animistischen cultus bleef zij behouden. Het is de blijvende
1)
verdienste van den ethnoloog W.H. Rassers, in zijn dissertatie over den Pandjiroman
aangetoond te hebben, dat wij in de wajang een beeld der oude stam-indeeling voor
ons zien. ‘Dat het verlichte wajangscherm den stam voorstelt, en dat de bij het spel
zoo scherp tegenover elkaar gestelde linkeren rechterzijden van dit tooneel op te
2)
vatten zijn als de beide stamhelften.’ Ook heeft Rassers waarschijnlijk gemaakt,
dat het grootste deel der wajangverhalen, hoe verschillend ook schijnend op het
eerste gezicht, in wezen het type eenzelfder mythe vertoont: dat ‘in haar
oorspronkelijken, typischen

1)
2)

W.H. Rassers, de Pandji-roman. Antwerpen 1922.
W.H. Rassers. Over den zin van het Javaansche drama, Bijdr. tot de Taal, Land en Volkenk.
v. Ned. Indië, Deel 81, afl. III en IV, 1925.
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vorm de mythe een soort cosmogonie is die het aardsche bestaan verhaalt van de
goddelijke voorouders der beide phratries (d.i. stamhelften): hoe deze geboren
worden en opgroeien, de pijnen der initiatie hebben te doorstaan, en ten slotte met
1)
elkander in het huwelijk treden.’ Ik zoude dit willen uitbreiden: niet alleen de
voorouders der beide stamhelften zijn te beschouwen, maar de cultuurheros in het
algemeen. Ik houd het er voor, dat de wajang op het oude Java was een dramatische
vertooning, ter eere van stamheroën. Hun roemrijke daden werden vertoond met
de poppen, opdat hun ‘orenda’ te midden hunner vereerders zou worden gebracht.
De beide stamouders zullen bij deze plechtigheid natuurlijkerwijs een groote rol
hebben gespeeld, maar zeker waren er ook nog anderen, die op deze wijze werden
vereerd, bij voorbeeld eenige der gestorven vaderen, wien eveneens een groote
‘orenda’ werd toegeschreven. Dit wordt overigens ook in Javaansche bronnen
opgegeven. Het meer aangehaalde oude dalang-handboek zegt over het ontstaan
van de wajang: ‘Tijdens de regeering van Praboe Djajabaja van Mamenang in het
sangkala jaar 861 wenschte de vorst afbeeldingen te maken van zijne voorzaten
en noemde ze na voltooiing afbeeldingen van de wajang poerwa. Die afbeeldingen
2)
werden geteekend en face op lontar-bladeren naar het model der steenen beelden.’
Nu kwamen de helden der Hindoe-verhalen deze oudere goden verdringen. De
nieuwe goden wonnen het van de oude, maar hen geheel te verdrijven was hun
onmogelijk, evenmin als de Homerische goden en heroën er in slaagden de
Myceensche geheel te vernietigen. ‘Zulke oude goden moesten evenwel
langzamerhand wijken voor de Olympische goden.... Dikwijls kwam hun echter de
overwinning zeer duur te staan, want het is niet gemakkelijk, een ouden godsdienst
te bedwingen; zelfs wanneer deze in schijn wordt overwonnen, dringen voorstellingen
en gebruiken uit den ouden godsdienst zich in den nieuwen. Daarom hebben de
Olympische goden bij hun verdringen van oudere goden, zich dikwijls met een
compromis moeten vergenoegen, wanneer de oude, locale goden een taaien
weerstand boden. In zulke gevallen was het in de eerste plaats van belang voor
den nieuwen god, om af te handelen met den ouden, en terwijl de nieuwe god den
ouden cultus overneemt, wordt op hem, althans ten deele, ook het karakter van den
ouden god overgedragen.... Daarbij verliest de oude god geenszins zijn heele
persoonlijkheid: dikwijls blijft hij als heros aan de zijde van den nieuwen god.... niet
3)
zelden treedt hij op als diens zoon, of priester.’ Deze opmerkingen van een classicus
betreffende Griekenland zijn, mutatis mutandis, ook van toepassing op Java. Oude
cultuur-helden zijn in de wajang blijven voortbestaan: deels

1)
2)
3)

Voor de verdere hypothesen van Rassers betreffende het astrale karakter dezer mythe cf.
de beide geciteerde werken.
Cf. Serrurier, op. cit. p. 101.
Gercke u. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, Band II, Leipzig 1912, p. 176.
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1)

onder eigen naam en gedaante, deels ook geheel opgegaan in de nieuwe helden.
Om dit toe te lichten, en tevens een nader bewijs te geven voor het animistisch
karakter der oude wajang, zij het mij vergund hier een weinig bekend wajang-verhaal
mee te deelen. Het behoort bij een verzameling van dergelijke verhalen, die ik op
Java heb bijeengebracht. Ik deel het verhaal hier mede in den vorm van een korte
inhoudsopgave, zooals de dalangs deze gebruiken als leiddraad bij hun
voorstellingen.

De geschiedenis van het woud Ngamarta
(Babadipoen alas Ngamarta)
E e r s t e T o o n e e l , in het rijk Ngastína. Daar is gezeten koning Soejodana
(Doerjodana). Voor hem zitten patih Sengkoeni, Doerna en Karna. Zij spreken over
bestuursaangelegenheden van het rijk Ngastina, dat Soejodana pas verkregen
heeft. Terwijl zij spreken, wordt buiten de kraton een groot rumoer gehoord, en
Brataséna (d.i. Bima in jongelingschap) komt binnen als afgezant van zijn broeders,
om de helft van het rijk op te eischen. Soejodana weigert, maar wijst hem het woud
Ngamarta aan, dat in de nabijheid van Ngastina is gelegen. Wanneer Brataséna dit
zou ontginnen, zouden de broeders daar een rijk kunnen stichten. Brataséna vindt
dit goed, en vertrekt naar het bosch.
T w e e d e T o o n e e l , in het woud. Brataséna is het woud aan het ontginnen.
Met zijn geweldige armen rukt hij boomen uit den grond, en hij stampt de aarde
glad.
D e r d e T o o n e e l , in het geestenrijk Ngamarta. In de raadzaal zijn vereenigd
Joedistira, de koning der d j i m s of onzichtbare geesten, en zijn twee patihs Bima
en Danangdjaja. Zij melden den koning, dat een krijgsman van geweldigen
lichaamsbouw het rijk aan het vernielen is. De koning beveelt aan de beide patihs,
met een troep krijgslieden der djims den onbekenden woesteling te bevelen
onmiddellijk te vertrekken. Wil hij niet goedschiks heengaan, dan moeten zij hem
gevangen nemen. De patihs vertrekken.
V i e r d e T o o n e e l , in het bosch. Er heeft een gevecht plaats tusschen
Brataséna en de onzichtbare geesten. Brataséna slaat geweldig om zich heen, en
de djims moeten onverrichterzake aftrekken.
V i j f d e T o o n e e l , in het geestenrijk Ngamarta. De geesten melden koning
Joedistira, dat zij den sterken krijgsman niet konden verslaan. Joedistira beveelt
hem in een mist te hullen, en zoo naar het paleis te brengen.
Z e s d e T o o n e e l , in het bosch. Brataséna wordt door Bima gehuld in een
ondoordringbare mist, en zoo naar den kraton van Joedistira gevoerd.
Z e v e n d e T o o n e e l , de Pandawa's bij elkaar: Poentadéwa (d.i. Joedistira in
jongelingschap), Pamadi (d.i. Ardjoena in jongelingschap),

1)

Zooals b.v. Pandji, de held van de wajang gedog. Dit is overtuigend aangetoond door Rassers,
in op. cit.
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Pinten-Tangsen (d.i. Nakoela-Sadéwa in jongelingschap). Bij hen is hun raadsman
Narajana (d.i. Kresna in jongelingschap). Poentadéwa verklaart zich zeer bezorgd
te voelen over het lot van zijn jongeren broeder Brataséna. Op raad van Narajana
wordt Ardjoena uitgezonden, om zijn broeder te gaan zoeken. Ardjoena vertrekt,
vergezeld van de drie narren Semar, Pétroek en Garèng.
A c h t s t e T o o n e e l , in het rijk van den schimmenkoning Djanaka. De dochter
van den koning vertelt haar vader, dat zij in een droom een beeldschoonen jongen
edelman heeft gezien, die de grenzen van het rijk heeft overschreden. Zij verzoekt
haar vader, haar dezen jongen edelman te brengen, daar zij met hem wil trouwen.
Haar vader belooft haar wensch te zullen vervullen.
N e g e n d e T o o n e e l , aan den zoom van het woud Ngamarta. Ardjoena, met
zijn drie knechten, voelt zich door onzichtbare handen vastgegrepen en meegevoerd.
Dan strijkt iemand hem met de hand over de oogen, en nu ziet Ardjoena, dat hij zich
bevindt in een prachtige kraton, waarvan de muren met juweelen zijn bedekt. Hij
maakt kennis met de beeldschoone dochter van den geestenkoning, die hem haar
wensch bekend maakt. Ardjoena bewondert haar, en verklaart haar gaarne tot zijn
vrouw te zullen nemen; maar eerst moet hij zijn verdwenen broeder terugvinden.
Koning Djanaka vertelt nu, gehoord te hebben dat de andere geestenkoning
Joedistira een sterfelijken prins gevangen houdt. Hij geeft Ardjoena een wondersteen:
als hij deze op zijn voorhoofd legt, kan hij de geestenwereld zien. Ardjoena dankt
den vorst, en gaat het woud binnen.
T i e n d e T o o n e e l , in het geestenrijk Ngamarta. Ardjoena legt zichzelf en den
narren het steentje op het voorhoofd, en nu zien zij, in plaats van een bosch, een
prachtige stad, gebouwd uit goud en marmer. Dit is de hoofdstad der djims. Nu ziet
Ardjoena ook zijn verloren broeder Brataséna, die door eenige geesten wordt
bewaakt. Ardjoena bevrijdt hem, en begeeft zich met hem naar de kraton van
Joedistira.
E l f d e T o o n e e l , in de kraton. In de raadzaal zijn bijeen de koning Joedistira,
diens twee patihs Bima en Danangdjaja, en Ardjoena met zijn broeder Brataséna.
Ardjoena eischt uit naam van Poentadéwa het rijk Ngamarta op. Joedistira zegt nu:
‘Edelman, mij verscheen een gezicht der goden, waarin mij werd medegedeeld, dat
er eens een koning zou komen, die in staat zou zijn mijn heilig oorversiersel
Praba-Kajon te dragen. Mijn kracht en naam zouden dan op dien koning overgaan,
en mijn onderdanen en ik zouden ophouden te bestaan. Zijt gij nu wellicht die
vreemde vorst?’ Ardjoena zegt, dat hiermede vermoedelijk zijn oudere broeder
Poenta-déwa is bedoeld, die beschikt over groote magische vermogens, ten gevolge
van zijn reinen levenswandel. Ardjoena vertrekt, om zijn broeder te gaan halen.
T w a a l f d e T o o n e e l . In de kraton van Ngamarta is nu ook aanwezig
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Poenta-déwa. Joedistira geeft hem zijn heilig oorversiersel, en Poenta-déwa blijkt
in staat het te dragen. Nu verzinkt het geheele geestenrijk in stof. Joedistira gaat
over in Poenta-déwa, en deze laatste neemt diens naam aan, en wordt verder steeds
Joedistira genoemd. Bima gaat over in Brataséna, en deze heet verder Bima. In
Ardjoena gingen twee personen over, namelijk de geesten-koning Djanaka, en de
patih Danangdjaja, en daarom heet Ardjoena later ook wel Djanaka of Danangdjaja.
Op de plaats van het woud Ngamarta verrees nu een prachtige stad, waar voortaan
regeerde Joedistira. Ardjoena kreeg tot rijk Madoekara, en Bima Toenggoel
Pamenang.
Dit verhaal is zeer eigenaardig: de vijf helden worden op mystieke wijze vereenigd
met vijf geheimzinnige wezens, bewoners van een geestenrijk. Het moge dienen
als een bewijs bij de volgende beschouwingen.
De groote menigte verhalen, die met de beide epen door de Hindoe's op Java
werden gebracht, zijn geheel eigen geworden aan den Javaanschen geest. Maar
bij deze aanpassing ondergingen zij niet geringe veranderingen: onder andere werd
er ook veel aan toegevoegd uit inheemsche bronnen. Wij merkten reeds op, dat
laatstgenoemde verhalen in het bijzonder onze aandacht verdienen, indien wij ons
willen bezig houden met de studie der prae-Hindoesche wajang.
Wij ontmoeten in de wajang figuren, die aan de Indische literatuur ten eenen male
vreemd zijn, en die Javaansche benamingen dragen. Deze poppen, die steeds zeer
de aandacht der onderzoekers hebben getrokken, zijn de panakawans, of narren.
De voornaamste hiervan zijn een drietal gedrochtelijke figuren, een vader, Semar,
1)
met zijn twee zoons Pétroek en Garèng. Semar is kort en dik, Pétroek daarentegen
bijzonder lang en mager, terwijl Garèng een bolvormigen neus heeft, een manken
voet en een misvormden arm. Dit drietal komt in elk stuk voor; zij zijn onafscheidelijk
verbonden aan den held (meestal een wajang van groep D) van het verhaal, als
raadslieden en knechten. Men heeft deze figuren, naar mijn inzien terecht, steeds
gehouden voor poppen, overgebleven uit het prae-Hindoesche schimmenspel. Het
zijn oude Javaansche cultuurhelden, die echter het veld moesten ruimen voor de
Hindoesche nieuwelingen. Weliswaar is - vermoedelijk in analogie met de narren
aan de oude Javaansche vorstenhoven - hun gedaante misvormd, en zijn zij
langzamerhand kluchtige potsenmakers geworden, maar toch verraden zij nog in
velerlei opzicht hun hoogere afkomst. Zij zijn begaafd met bovennatuurlijke krachten,
hebben een soort tweede gezicht, en kunnen daardoor vaak optreden als redders
in den nood. Bovendien zijn zij niet aan het tijdelijke gebonden: zij treden reeds op
in de voorgeschiedenis, vergezellen den held Rama op zijn tocht naar het reuzenrijk,
zien de Pandawa's opgroeien, en maken hun heele leven mee. Voorts wordt van
Semar (Cf. afb.

1)

Cf. Plaat XV.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

XXXI

AFB. XIX

- OUDE JAVAANSCHE FIGUUR VAN EEN POORT

AFB. XXII

- OUDERE GOENOENGAN-FIGUUR

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

AFB. XX - B. GOEROE, STAANDE OP EEN STIER; JAVAANSCHE FIGUUR (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

AFB. XXI - B. GOEROE, STAANDE OP EEN LOTUSBLOEM; BALINEESCHE FIGUUR (RIJKSMUS. V.
ETHNOGRAFIE). IN DE RECHTERHAND EEN BIDSNOER, IN DE LINKER DE VLIEGENWAAIER; AAN
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AFB. XXVII

- HANOMAN; BALI (RIJKSMUSEUM VAN ETHNOGRAFIE)
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XXXIV

AFB. XXV

- BATARA BAJOE (RIJKSMUSEUM VAN ETHNOGRAFIE)

AFB. XXVIII

- SEMAR (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

AFB. XXIX

- B. NARADA (RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE)

AFB. XXX

- SOEPRABHA, EEN HEMELNYMF; BALI (RIJKSMUS. VAN ETHNOGRAFIE)
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XXVIII) gezegd, dat hij eigenlijk een incarnatie is van Batara Maja. Batara Goeroe,
de opper-god, spreekt hem aan als ‘kakang’ (oudere broeder). De narren zijn ook
de dragers van zeer bijzondere vruchtbaarheidssymbolen, in den vorm van sieraden
1)
en phallische handhoudingen. Rassers houdt ze voor de inwijders bij den
prae-Hindoeschen ritus van initiatie tot lid van den stam. De held, die in elk verhaal
optreedt, zou dan de initiandus zijn. Hoe het ook zij, zeker zijn de narren te
beschouwen als overblijfselen van de oud-Javaansche wajang, naar mijn inzien
verdrongen inheemsche cultuurhelden. Soms ook daalde een Voor-Indisch
bovenmenschelijk wezen af tot een komische figuur, niet ongelijk aan die der narren.
Dit is het geval met den Indischen goddelijken ziener Nârada, die in de wajang een
gedrochtelijke gedaante (Cf. afb. XXIX) heeft gekregen, en een karakter van
grappenmaker. Maar ik meen in de wajang nog meer van dergelijke sporen te kunnen
vinden.
De groote orientalist Kern merkte reeds op, dat het verwonderlijk is, zoo volkomen
als de Indische helden zich hebben ingeburgerd op Java. ‘Veeleer moet het ons
treffen, dat de helden der Indische wereld in een vreemd land zulk een blijvende
2)
populariteit - ik weet er geen beter woord voor - genieten.’ Ik voeg hier nog bij, dat
de vijf Pandawa-broeders (en andere op den voorgrond tredende figuren),
jeugdnamen hebben, die ten deele echt Javaansch zijn. Men ontmoet deze namen
in het bovenmeegedeelde verhaal. Naar mijn inzien is dit niet zoo verwonderlijk: de
narren zijn niet de eenigste overblijfselen der prae-Hindoesche wajang: e e n i g e
oud-Javaansche cultuur-helden versmolten met helden uit
d e I n d i s c h e e p e n . Van één figuur kan ik dit bijzonder duidelijk aantoonen.
Het is bij Bima, den tweeden der Pandawa's.
Ook in het Indische gedicht onderscheidt hij zich van de anderen: hij is woest,
onstuimig, van geweldige lichaamskracht. Doch dit verklaart niet den Javaanschen
Bima, die geheel persoonlijke en eigenaardige kenmerken heeft. Reeds door zijn
uiterlijk voorkomen alleen verschilt hij van de vijf broeders. (Cf. afb. XXIII). Hij heeft
het ruwe gelaatstype, het lijf is rank en toch krachtig gebouwd. De eigenaardige
scheve schouderstand geeft een typische gespannen houding aan de heele figuur.
Aan de hand heeft hij den gevreesden vijfvoudigen nagel, waarmede hij in het
gevecht de buik van zijn tegenstanders openrijt. Zijn armbanden zijn uniek onder
de vele versierselen, die we bij de wajangpoppen aantreffen, en dragen bijzondere
namen, evenals zijn oorversiersels. Hij draagt een geruiten lendendoek, die we
alleen bij de narren aantreffen. Aan elk dijbeen draagt hij een drakenkop, die zich
daar vastbeet, in een gevecht met nâga's (draak-slangen) op een zijner vele avon-

1)

2)

De geschiedenis van de geboorte van Petroek en Gareng verdient in dit verband zeer zeker
een nader onderzoek. De gegevens, die ik op Java hieromtrent verzamelde, zijn onvolledig,
maar wijzen in een interessante richting.
H. Kern, Eene Indische sage in Javaansch gewaad, Letterk. Verhandelingen der Koninkl.
Akademie, Deel IX, t.a.p.
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tuurlijke tochten. Ook zijn geboorte is bijzonder: hij komt ter wereld, gehuld in een
b o e n g k o e s of omhulsel, dat met geen mogelijkheid is open te krijgen. Een door
B. Goeroe gezonden olifant is ten slotte in staat het vlies te verbreken. Uit dit
omhulsel ontstaat de krijgsman Djadjadrata. Dat uit de afgesneden haren, nagels,
enz. van den cultuurheld een nieuw wezen ontstaat, is een algemeen voorkomende
magisch-archaïsche trek. Van Bima wordt veel verhaald, wat niet in het Mahâbhârata
te vinden is, maar daarentegen hoort tot de typische daden van een cultuurheld.
Zoo ontgint hij het woud Ngamarta: de cultuurheld wordt vaak voorgesteld als hij,
1)
die het land (c.q. de wereld) voor zijn nazaten bewoonbaar maakte . Zoo trekt hij
uit, om den drank der onsterfelijkheid te gaan zoeken. Hij zwerft overal rond, maar
kan dien nergens vinden. Ten slotte gaat hij de zee in, waar in de branding twee
groote slangen hem aanvallen. Na een verwoed gevecht verslaat hij ze, maar hun
koppen bleven vastgebeten in zijn bovenbeenen, en zijn daar nog bij elke figuur
aangegeven. In de diepten van de zee ontmoet hij Déwa Soetji, een dwerg. In diens
lichaam moet hij binnentreden, om de hoogste wijsheid deelachtig te worden. Dit
motief ook is zeer algemeen: de cultuurheld moet zware beproevingen doorstaan,
alvorens hij de hoogere vrijheid deelachtig wordt van de goden, de wijsheid, die hij
zijn stamgenooten zal openbaren tot aller heil. De zoogenaamde Bima Soetji is een
eigenaardige kleine figuur (zie afl. XXIV), die Bima voorstelt, zooals hij, na zich zeer
klein gemaakt te hebben, tot Déwa Soetji inging. Hij wordt daar voorgesteld staande
in een bloem (of moeten we hier een vleugel-motief zien?) en met het hoofddeksel
g e l o e n g o e k e l , de dracht der heiligen. Verder spreekt Bima steeds
laag-Javaansch, ook tegen zijn meerderen, zelfs tegen de goden. De Javaan
verklaart dit, door het een bewijs van Bima's ruwheid en onbehouwenheid te noemen.
Ik houd dit echter voor een latere verklaring: oorspronkelijk was Bima zelf een god,
boven allen verheven. Hij blijkt tot de groep der panakawans te behooren door het
geruite lendenkleed, dat bij voorkeur door de narren wordt gedragen. Bovendien
correspondeert met hem in den Pandji-cyclus de figuur van Kartala, en deze is de
trouwe dienaar van Pandji. De gedog-pop Kartala draagt alle bijzondere kenmerken
van Bima, slechts in de krul van den haardos naar beneden gebogen. De
Bima-kenmerken draagt ook zijn vader Batara Bajoe (afb. XXV) en de aap Hanoman
(afb. XXVI en XXVII), die ook een zoon is van den windgod.
Ik hoop met het bovenstaande genoegzaam te hebben aangetoond, dat een
onderzoek naar de prae-Hindoesche wajang zeer goed kan plaats hebben, en zeker
niet is te beschouwen als een ijdele fantazie.
Veel ware nog mee te deelen omtrent de wajang. Ik zoude u nog kunnen
binnenleiden in den wondertuin der verhalen, waar de wisselingen van

1)

Men vergelijke de weldadige werkzaamheid, die de Chineezen aan hun vijf oudste mythische
Keizers toeschrijven.
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stemmingen en tooneelen velerlei worden, gelijk de wemelende tinten van
bontgekleurde bloemen in bloeiende perken, doch aan welken ook de onbewogen
vijvers van stillere bespiegeling niet vreemd zijn. Ik zou u nog voor oogen kunnen
voeren de vele en veelsoortige avonturen van den held Ardjoena, ervaren in den
wapenhandel, zoowel met de bloote wapenen van den manlijken strijd, als ook met
de meer verhulde van het spel der minne. Veel schaduwbeelden blijven nog te
beschouwen over: hun komen en gaan langs het witte doek in rhythmisch bewegen,
blijft boeiend gedurende de zich onmerkbaar aaneen rijgende stonden van den
nacht. Maar eindelijk gaat de ochtend gloren over de bergtoppen, en het zonnelicht
doet de schimmen verbleeken. Evenals het groote licht eener andere wereld in stof
doet verzinken de ijdele schaduwen van dit aardsche bestaan.
Leiden, Maart 1931.

AFB. XXIV

- BIMA SOETJI
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Albert Servaes
door Constant Eeckels
LAETHEM-DORP ligt ver van den steenweg, ver van de groot baan van Gent naar
Brugge. Dat is lastig voor de haastigen. Dat is prettig voor de bedaarden. Want waar
de eersten het aanwenden van hun tijd uitmeten bij minuten, wanend dat hij slechts
door het stellen van zooveel daden mogelijk op de nuttigste wijze gebruikt wordt,
daar weten de anderen te genieten van de ruimten, voorkomend tusschen het eene
werk en het volgende, om de gedachten te laten bezinken en den geest een des te
puurder klaarheid te doen verwerven.
Een twintigtal minuten gaat de wandeling langs de weien en gaarden van de lieve
Leiestreek. Tot eindelijk, boven de boomen, de vierkante toren, als van een strenge
kloosterkerk, oprijst, grauwwit. Geen kleuren. Geen ornamenten. Niets dat de rechte
lijn naar omhoog verzwakt of breekt. De stoerheid en de statigheid van
monniken-eenvoud.
En binnen, de lange, eenigszins smalle, overwelfde gang, die doet denken aan
oude abdijen. Onwillekeurig zoekt men boven de romaansch-ronde, eikenhouten
deurtjes, die er op uitgeven, de namen van de cellenbewonende kloosterbroeders,
met de passende spreuken uit de Heilige Schrift: Broeder Eusebius, V a n i t a s
v a n i t a t u m , e t o m n i a v a n i t a s ; Broeder Valeriaan, M e m e n t o h o m o
q u i a p u l v e r i s e s t ; Broeder Melchior, D u c i n a l t u m ; Broeder....
Maar neen.... Namen noch spreuken.... En ook geen cellen. Als die ronde eiken
deurtjes opengaan, ziet men hier een prettig kleerkamertje, daar een knus salonnetje,
verder de voorname en toch zoo gezellige Vlaamsche ontvangstzaal; en aan de
andere zijde de heldere eetkamer, de ruime keuken: heel wat anders dan de stille
kalmte van meditatie en gebed. Want zoowel in kleerkamertje als in salonnetje, in
ontvangstzaal, eetkamer en keuken, overal hoort men den roep en den lach en den
joel van zeven Servaesjes, drie tot veertien jaar oud, en die dan gewoonlijk nog
enkele buurkameraadjes bij hebben, daar de kleine meisjes met haar vieren niet
volstaan, om een gansche klas of een heel huishouden voor te stellen, bij het schoolof moedertje-spelen, en men van de oudere jongens toch om den bliksem niet mag
vergen, dat ze met hun drieën twee voetbal-elftallen zouden uitmaken.
O, die leelijke, die barbaarsche voetbal! Als hij verschijnt, versombert het anders
zoo zonnig gelaat van den heer van het ‘Torenhuis’, verdonkeren de anders zoo
helder lachende oogen achter de ronde brilglazen, en woelt zijn hand zenuwachtig
door zijn vergrijzend haar. De bloemen, de bloemen! Zijn schaterende geraniums
en schuchtere viooltjes, zijn schitterende dahlia's en glanzende asters, - ze zijn er
niet tegen bestand, wanneer dat
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ALBERT SERVAES HEILIGE FAMILIE,

1930 (VERZ. L. OEGSTGEEST, HOLLAND)
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A. SERVAES: DE HEILIGE ANTONIUS, FRAGMENT BUITENKANT VAN HET DRIELUIK IN DE ST.
ANTONIUS-KERK TE ROTTERDAM

A. SERVAES: DE HEILIGE ANTONIUS, FRAGMENT MIDDENPANEEL VAN HET DRIELUIK IN DE ST.
ANTONIUS KERK TE ROTTERDAM
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ALBERT SERVAES WINTER IN VLAANDEREN,

1930 (VERZ. CAMBRON, FRANKRIJK)
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stom log ding in haar midden terechtkomt! Alleen de statige, overmoedige
zonnebloemen, uitdagend hoog opgeschoten, met een air van ‘ziet-ge-mewel?’
blijven soms nog overeind, bij het neerploffen van 't leder tusschen haar sterke
stengels. Doch de andere liggen dan geknakt, voor altijd kapot. Onduldbaar! En de
gulle, warme stem van den heer van het ‘Torenhuis’ wordt hard, bij 't onverbiddelijk
geven van 't bevel: ‘Naar de wei met uw voetbal!’
De lange, kloosterige gang met de cellige deurtjes, loopt uit op een gemetst
baksteenen trapje, leidend naar een zelfde eikenhouten boogdeur. En daar...
En daar is het heiligdom, waar de geest Gods komt over den begenadigde, en
hem drijft en hem leidt tot het vastleggen van zijn diepste gedachten en van zijn
grootsche visioenen in kleuren, in kunst.
In kleurenkunst.
Een kloosterlijk atelier, als uiteinde van een kloosterige gang. Doch na de nauwheid
en het schermerduistere van de laatste, nu de ruimheid, de klaarte.
De ruimte van een kloosterkapel, met, zooals deze, een hoog, romaanschrond
gewelf, witgekalkt evenals de ruw gevoegde, baksteenen muren. En gelijk in een
kloosterkapel: Hoog, aan den voorgrondswand, een breed, eikenhouten kruis, zonder
Christus; en daaronder, op een simpel sokkeltje, een bruin doodshoofd, dat met zijn
donkere oogholten kijkt naar de eeuwigheid, terwijl het met zijn breede mondspleet
grijnst naar den tijd....
Boven het toegangdeurtje, een nisdrieluik van grijsblauwe baksteenen, op een
achtergrond van hevig donkerblauw. In de middelste nis, een geschilderd
Lieve-Vrouwbeeld met Kindje. In elke der twee zij-nissen, een koperen kandelaar.
En onderaan, een breede strook onregelmatig afgescheurd teekenpapier, met
punaisen op den muur gespeld, en waarop met houtskool ruw geschreven:
‘E i a e r g o a d v o c a t a n o s t r a , i l l o s t u o s m i s e r i c o r d e s o c u l o s ,
a d n o s c o n v e r t e ’.
In den zijwand daar tegenover, de drie breede, hooge ramen, waardoor het volle
daglicht aankletst tegen de witgekalkte, wegkrommende zoldering en ruige muren.
In den achtergrondsmuur, heel in de hoogte, een zolderdeur, bereikbaar langs een
stellage-trap.
Twee oude kasten.... Een schildersezel.... 'n Tafel met penseelen.... Drie - vier
stoelen.... Op den vloer, langs den muur, tal van schilderijen... Enkele mandjes vol
uitgeduwde verfbuisjes.... Een paar gipsen antieke koppen.... Een doos met nog
onbegonnen tubes. En onder kruis en doodshoofd, het in wording zijnde werk van
den meester, het in wording zijnde meesterwerk: Het Drieluik voor Kropholler's kerk
van den Heiligen Antonius, abt, te Rotterdam.
Meer niet.
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En in die hooggewelfde en wijde zaal, groot als een kloosterkapel, is een afwezigheid
van praal, is een aanwezigheid van versterving, die aanvankelijk wat koud, wat
beklemmend aandoet. Nergens werd iets aangebracht tot het scheppen van schoone
atmosfeer. Zelfs het hevig blauwe van het nisdrieluikje doet, door zijn felheid, pijnlijk
aan in het schrille wit van den gekalkten muur. Er is niets, waarop het schoonheid
en harmonie zoekende oog even rusten, even verpoozen kan. Niets, dat een streven
naar het doen ontstaan van stemming aangeeft. Wie hier mediteert onder dit
doodshoofd, wie hier arbeidt onder dit kruis, wie hier mediteerend arbeidt, of,
arbeidend mediteert bij doodshoofd en kruis, wordt door niets weerhouden wat der
wereld is, staat, bevrijd van alle ballastbijkomstigheid, met zijn gretigen geest en
zijn zoekende ziel ongehinderd voor de Hoofdzaak, die alles beheerscht, daar alles
er uit ontstond en in vervat is.
Wanneer Servaes terugkeerde uit de heropgebouwde Abdij van Orval, waar hij,
vooraleer het hem opgedragen werk van voormeld drieluik aan te vatten, eerst een
daarop voorbereidende retraite had willen doen, - dan vond hij ten zijnent, in zijn
kapelachtig atelier, dezelfde atmosfeer van strenge onthechting en milde overgave,
welke hij pas verlaten had en waarin hij, in oude boeken het verstorven leven van
den Heiligen Antonius den Kluizenaar bestudeerend, gekomen was tot een begrijpen
en doordiepen van dit leven, zóó innig en zóó volledig, dat hij vaardig stond om de
essentie er van te vatten in ziel-modelleerende kunst.
En geleidelijk ontstonden ze dan, die reuzenfiguren naar afmeting en naar
uitdrukking, van de vijf luiken: het groote middelstuk en de aan beide zijden
beschilderde zijvleugels, waaruit dit machtig gewrocht zal bestaan. Geleidelijk
ontstonden ze dan, die ontzagwekkende gestalten van den Heiligen Abt en van den
naast hem staanden aartsvader Abraham, eenerzijds, alsook van broeder Paulus,
zijn gezel in de woestijn, anderzijds. Boven de ruime omplooiing van hun zware
gewaden, de ontzaglijke, haast ontstellende majesteit van hun verheerlijkte hoofden.
Van hun verheerlijkte hoofden, die niet alleen bestraald, maar ook doordrongen
blijken van het Licht, dit licht van alle licht, waarheen hun onder de donkere brauwen
en in de diepe holten weggezonken oogen staren met een menschheidvernietigende,
geestopslorpende, zieloverstelpende verrukking, die hen met open mond en met
op de borst over elkaar gekruiste handen veranderd heeft in standbeelden van
eeuwigheidsvreugde....
O, die drie heiligenhoofden van het middeltafereel! Ze staan daar nog maar deels
afgewerkt, ruw aangegeven in zwarte trekkenomlijning. En toch barnt in dit
driemanschap reeds de algeheele volheid van het bovennatuurlijke, van het
bovenaardsche leven, dat hen omhult en doortrilt bij het rijzen in de goddelijke glorie.
Hoe zwaar, hoe massief ook hun kleederendrapeering, toch behielden die figuren
van het stoffelijke slechts het allerminste
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minimum, om voor de menschelijke oogen den onderscheidbaren vorm van de ziel
uit te beelden. Want daar blijft in hen geen spier, geen spoor meer, die des vleesches
zijn. Heel hun menschelijkheid is vergaan in het goddelijke, waarmede zij vereenigd
werden zóódanig, dat ze er zélf deel van uitmaken, dat ze zijn in God, zooals God
in hen is.
Bevinden we ons, met die weergave van de drie triomfators, op de alleruiterste
grens van de menschelijke mogelijkheid tot het in vorm vatten van het hemelsche,
dit hemelsche zien we ook, doch in onderscheiden schakeeringen, opglanzen uit
de aangezichten van de heiligen die, gekeerd naar de middelpuntvormende trits,
op de beide vleugels eveneens staren naar en staan in de hen overgolvende,
oorspronkelijke klaarte.
Links, de Lieve Vrouw en, deels achter haar, de H. Johannes Evangelist en de
H. Paulus, Apostel. Rechts, vooraan de H. Jozef, met den H. Petrus en den H.
Johannes den Dooper. Terwijl Maria's gelaat straalt van stille extase, en ook
Sint-Jozef's wezen een sereene kalmte behoudt in de oneindigheid van het geluk,
vertolken de trekken, en vooral de oogen der andere heiligen, een vervoering, een
verrukking, des te onstuimiger naar zij op aarde minder het goddelijke genoten, met
hetwelk de Moeder en de Voedstervader zoo lang en zoo innig waren vertrouwd.
Lang blijven we weerhouden voor dit ontzaglijk, drievoudig, en toch maar één
uitmakend tafereel, waarop de kunstenaar nog het licht moet brengen, waarvan wij
de Bron niet zullen merken, welke door die steil opstarende oogen ontwaard wordt.
Als reeds die nog maar ruw aangelegde figuren zóó'n innerlijke diepte, zóó'n uiterlijke
glorie veropenbaren, wat zal het dan zijn, wanneer hun schepper ze geheel zal
voltooid hebben naar het wezen, dat hij van ieder hunner in zich draagt?
De twee doeken die, wanneer het drieluik gesloten is, het buitentafereel zullen
vormen, geven ons, door hun verder gevorderde afwerking, reeds een vaag
denkbeeld van wat het volledig oeuvre zal zijn. Zien we, de luiken geopend, den
Heiligen Antonius opgenomen in de hemelverheerlijking, op hun keerzijde vinden
we datgene, wat hem voerde naar die hemelverheerlijking: den kamp tegen de
aardsche bekoring.
Onder de geweldigheid van die aardsche bekoring, die hem, de van de aarde
afgestorvene, kwam opzoeken en ophitsen in de woestijn, ligt hij geknield, de handen
overeengekruist op de borst ter bedaring van den er in steigerenden storm, en
hellend achterover, bij het bestaren en aanroepen van den hemel, die hem schijnt
verlaten te hebben en overgeleverd aan de wilde machten van het vleesch, van den
hoogmoed, van den wellust, van de begeerlijkheid. Die machten omringen hem
onder vorm van twee boven hem uitrijzende, hem bespiedende, hem wachtende
vrouwen, terwijl vóór hem het varken loopt met de verlokking van versterkend
voedsel, voor den door vasten ontkrachten kluizenaar. En bij de wachtende vrouwen,
een
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halverlijve uit den grond opgestegen duivel, de gruwelijk groote mondspleet over
gansch de breedte van 't metaalkleurig masker, onder den feilen, krommen neus,
gereed tot aanval in den rug, terwijl bij het vette varken een andere duivel zit te
grijnslachen, glariënd in den weerschijn van het hellevuur, dat vale glanzen gloeit
op de ribbenuitsprongen van zijn skelettig lijf.
Geheel omringd door de donkere bekoring, lijnt de geknielde heilige er tusschen
uit als een beeld van gebed, maar ook van sterkte. Als een beeld van sterkte door
gebed. Gansch gehouden in grauwgrijzen toon, onderaan even beklaard door de
rosse weerkaatsing van der duivelen licht, lijkt die Sint Antoniusfiguur als gehouwen
uit steen, waarop zelfs de wildste aanval der duistere vendels schandelijk stuk zal
springen. Maar tevens maakt ze, midden de haar omdringende, vreeslijke machten,
met haar verleidende of afschuwelijke gedaanten, met haar dreigende
donkerte-geheimzinnigheid en met haar nog angstwekkender licht-akeligheid, een
geweldigen indruk van radeloosheid der ziel in het huiverende, te allen kante
besprongen lichaam.
Wanneer de door Kropholler ontworpen nieuwe kerk van Sint Antonius, abt, te
Rotterdam, niet alleen zal verrijkt zijn met dit zich zoo machtig aankondigend drieluik,
links van het hoogaltaar, doch daarenboven, rechts daarvan, ook nog de eveneens
door Servaes te schilderen Heilige Familie, en boven het altaar de Heilige
Drievuldigheid, insgelijks van zijne hand, zal bezitten, - dan wordt dit prachtgebouw
van moderne godsdienstige architectuur, ook een tempel van moderne godsdienstige
schilderkunst, waarheen de scharen ter beevaart zullen gaan ter aanbidding en
verheerlijking van God, in en door zijn aardsche afstraling: Schoonheid.
Na het vertoeven vóór die grootsche tafereelen, wordt er als 't ware een andere
wereld zichtbaar, wanneer we weer dalen, weer terugkeeren in het gewone leven,
bij het zien van een gansch andere zijde der kunst van Servaes: zijn landschappen.
Maar ook in dit gewone leven heeft hij het buitengewone ontdekt en vertolkt. En
vreemd! Zooals zijn figuren, en vooral zijn Christussen, doorgaans omgeven zijn
van zwarte walmen, waarin de gestalten en de wezenstrekken slechts vaag uitlossen,
zoo ziet en geeft hij de natuur ook bij voorkeur in de sombere, vaak tragische
nachtatmosfeer. Wel zijn daar ook zijn felle zonne-scheppingen, zooals o.m. die
lichtoverlaaide, hitte-overdaverde ‘Oogst’. Doch meestal keert hij zich naar den
avond, naar den nacht, en doet dan op zijn doeken de witte geveltjes der
ineengedoken hoefjes schuchter uitbleeken in de groezelige donkerte, of de
heimzinnige klaarte van onzichtbare maan wondere glansvlekken leggen op de
zwarte massa der scheefgezakte hooimijten. En naarmate men ze langer bekijkt,
krijgen die tafereelen een steeds intenser kleurenleven in hun aanvankelijk schijnbare
doodschheid. Dit eerst eentonig voorkomende zwarte, blijkt dan vol diepe
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schakeeringen; en in dit uiterlijk oppervlakkige lichtspel veropenbaart zich dan een
onvermoed, een verrassend leven.
Hij kent, echter, ook de heldere, de heerlijke nachten, die als ontzaglijke poorten
van stilte openstaan voor het grenzeloos land van rust. Hij kent ze, zooals blijkt uit
de drie Leielandschappen: ‘Winternacht’, met de verstrakking van alle vormen in
de vinnige vrieslucht, die de boomen verstramt, die de takken afgeknapt, die de
dorpshuisjes ineengedrukt en de rivier tot ijsklomp gestold heeft, en die met een als
't ware tastbaar geworden koude de ruimte vult, tusschen de sneeuwoverdekte
aarde en den ster-overglinsterden hemel.
Vervolgens: ‘Dooiavond’, waarop de groenige klaarte van den vroeggestorven
winterdag nog even talmt aan de lage kim, verdrongen door het zegevierend
aanschuivend avondschof, dat in zijn gore, grauwe blauwheid de dreiging draagt
van sneeuw en storm; terwijl beneden de kronkelende rivier loensch glimt van het
op haar doffe ijsschol samengevloeide sneeuwwater der langzaam ontdooiende
oevers. De koude is hier zoo klemmend, zoo vermarmerend niet meer. Doch de
killige atmosfeer, die nu verkleumend over den lande hangt, als een van ijswater
doordrenkte wade, doet nog meer rillen, nog heviger huiveren dan het krakend
gevries.
En dan het derde uitzicht van dit zelfde Leie-landschap: De wonderlijke, de
tooverige ‘Vlucht naar Egypte’. Het is, voorwaar, een uitzonderlijke nacht. Zijn
diaphane blauwheid maakt heel de wereld tot een puren topaas; en het ongewone
gloren van een onzichtbare stralenbron zet de lucht in een vreemd-heerlijken glans,
die goudig glimt op de weggehurkte huisjes, op de in winterbloei ontwaakte boomen,
op de als weer vloeibaar geworden, toegevroren rivier, op het ruige sneeuwland,
en bijzonder, op het bescheiden dorpskerkje, dat zijn petieterig torentje omschapen
ziet tot een schrijn van onschatbare kostbaarheid.
Wat mag er dan wel gaande zijn, om die harde winterellende te doen overslaan
tot zachte zomerweelde, om die onhebbelijke aarde te omtooveren tot een lusthof
van licht, om die nachtelijke donkerte zelfs te doen stralen?
Het duurt heel wat, alvorens het vorschend oog eindelijk het geheim heeft ontdekt:
Daar, tusschen de boomen langs den rivieroever, trekt een onbeduidend groepje
dorpwaarts. Een houterig ezeltje, voorafgegaan door een man en dragend een
mantelomwikkelde gedaante, die een vrouw schijnt te zijn met een kindje in den
arm. Meer niet.
Maar heel de heuvel staat in gloed voor dat onbeduidend groepje. Heel de aarde
ligt in licht voor dat onbeduidend groepje. De nacht is geworden schooner dan de
dagen, en in dien winter welt een warmte zooals geen zomer ooit kende. Servaes
heeft hier de natuur een ziel, een lichtziel geschonken, zoodat ze geworden is een
levend iets, door de nadering van het Leven.
Schokkend, het contrast tusschen die ‘Vlucht naar Egypte’ en zijn
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tragische ‘Piëta’. Het is zoo gansch anders, dit milde mysterielicht van den heiligen
levensnacht, dan de ontzagwekkende klaarte van den beklemmenden doodenavond!
Bij het breken en dooven der oogen van den Lichtbrenger, op het kruis, is heel de
godmoordende aarde gezonken in 't klonterig zwarte harer boosheid. Slechts één
punt helderheid is er gebleven in den groezeligen chaos: De voet van het kruis,
waar, tusschen de geknielde H. Magdalena en H. Johannes, de Moeder der Smarten
zit, houdend op haar schoot het Slachtoffer der Liefde. En dit is nu het wonder, dat
de kunst van Servaes heeft uitgewerkt in dit ontstellend en tevens vervoerend
tafereel:
Ondanks de ijselijkheid van den gruwzaam gemartelden Doode, van wien naar
het profetenwoord, ‘de handen en voeten doorboord en alle beenderen geteld
werden’; ondanks het ontzettend leed van de gefolterde Moeder, in wie iedere pijn
van haar Kind was herhaald met onverzwakte vinnigheid, doch die overeind was
gebleven tot het ‘Consommatum est’: - ‘Stabat Mater Dolorosa’, - en die slechts
neergezakt was, om op haren schoot het lijk te laten zinken van 't Leven haars
levens, - ondanks dit vereenigen van beider wee tot iets zoo ontzettends en zoo
ontzaglijks, dat het de peillooze ruimte vulde die de aarde scheidt van den hemel,
tóch nog die zachte, die stralende klaarte. Ze daalt uit het onzichtbaar brandpunt
van Gods glorie, en hult de arme Moeder in een aureool van offergrootheid, die
neerglanst op het afgebeulde lichaam van den Zoon en schemelt op het gelaat van
de twee geknielden. Het is, in het uiterste van de vertwijfeling, ook het opperste van
de hoop. De nacht van Goeden Vrijdag ontvangt reeds de voorbode van Paaschdag.
En de gesloten oogen van het vermoorde Kind, en de hemelzoekende oogen van
de gemartelde Moeder: ze zijn, in die verheerlijkende klaarte, als de éénig
overblijvende bronnen van licht, in de onpeilbare en grenzelooze werelddonkerte.
Hoe komt, na het prangende van die ‘Piëta’, het innige der ‘Discipelen van
Emmaüs’ 't bevangen gemoed verruimen en verwarmen! Het Middelpunt van de
schepping is hier het Middelpunt van 't schamele Vlaamsch vertrekje, en zijn tot dan
toe verdoken goddelijkheid veropenbaart zich plots, bij het verrichten van 't hoogste
mirakel zijner goddelijkheid: Bij het omvormen, door de zegening, van het
avondmaalbrood in zijn eigen glorieus lichaam. Dit geheel gloed geworden Brood,
met beide handen ter hoogte der borst geheven, begloort geheel den eensklaps
herkenden Vreemdeling, schingt op het hooge schouwke, op de grove
zolderingbalken, op de ruige wanden, op den schamelen disch, op de in verbazing
en eerbied uitgestrekte handen van de twee beseffende discipelen. In het duister
van hun eenzaamheid, sinds de schrikkelijke scheiding, is opeens het Licht
teruggekomen, hebben ze onverhoeds den Meester weergevonden. In de poverheid
van hun arbeiderswoning doomt de weergalooze rijkheid van den verheerlijkten
Heer. De duisternis wordt iets onschatbaar kostelijks, bij dit
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in haar doordringen, met haar vereenzelvigen van het licht. Het menschelijke wordt
iets onzeglijk heiligs, door die aanrakende nabijheid van den Allerheiligste. En
nochtans, dit licht verblindt niet, die Allerheiligste ontstelt niet. Het is de
gemoedelijkheid, de stemming, de weelde van een huiselijk samenzijn, van een
aanzitten der kinderen met den Vader, bij de gemeenschappelijke tafel, waarop het
sobere maal de waarde en den smaak erlangt van de keurigste koningsgerechten,
door de spijzenkruidende en drankenkloekende liefde. In dat bekrompen vertrekje
is het zoo goed te zijn, als op den Thabor, waar Petrus eens drie tenten wilde
bouwen, bij 't verschijnen van Mozes en Elias voor den verglorierijkten Heer. Want
Hij, die toen den ouden visscher verrukt dit voorstel roepen deed, is ook hier nu
aanwezig, brengt ook hier nu de rust van het doelbereiken: den hemel.
We kunnen ons, met de beperkte menschelijke begrippen, God en het goddelijke
door niets volmaakter en vorstelijker voorstellen, dan door het licht. Servaes heeft
in zijn kunst God en het goddelijke zeldzaam dicht benaderd door zijn wonder, zijn
haast onstoffelijk licht, dat in de somberste tafereelen van het zwartste lijden nog
blijft natrillen, de brug uitmaakt over den afgrond tusschen boosheid en goedheid.
En dat ook leeft en opflakkert in zijn God en goddelijkheid zoekende figuren,
doordrenkt van en oplossend in het Leven.
Ziehier dit Leven vereenzelvigd met het leven, in die meesterlijke
houtskoolteekening: ‘Monnikskop’. Hij heeft er reeds een gansche reeks; en het
museum van Amsterdam bezit de origineelen van de prachtstukken, door den
kunstenaar tijdens een vroeger verblijf in de Abdij van Orval gemaakt, en in map
van heerlijke steendrukplaten uitgegeven ten voordeele van dit heroptebouwen
trappistenklooster. Maar deze ‘Monnikskop’ is toch weer anders. Men vindt er iets
in weer van de geëxtasieerde wezens der drie hoofdfiguren, op het middelpaneel
van het Sint-Antoniusdrieluik. Die verwilderde haren en baard rond dit hoekige,
verstorven gelaat, roepen ook den gansch van de beschaving, den gansch van de
wereld afgesloten kloosterling of eremijt te binnen, die té zeer opgeslorpt wordt door
het goddelijk aanschouwen, om ook maar de luttelste aandacht te kunnen leenen
aan wat nog aardsch, nog van den mensch is. Doch in dit vervallen uiterlijke: hoe
ontzagwekkend-schoon schittert het innerlijke niet naar buiten uit die glorende oogen,
waarvan de pupillen als opgelost zijn in den stofverpulverenden brand, die niets
overlaat dan den geest, vereenigd met en vervloeiend in den Geest, in het Vuur! In
dit levensgroote hoofd klaren, uit den wirwar van forsche en lichte strepen, die
hypnotiseerende oogen uit als kolken van hemelwaartsoplaaienden zielegloed.
Een blijde verassing brengt verder zijn, voor een Hollandsch gezin bestemde
‘Heilige Familie’. Want zoozeer heeft Servaes ons gewoon gemaakt aan het
schemerduister, aan het dramatisch donkere, aan het tragisch-
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akelige zelfs in zijn werk, dat we verbaasd opkijken, wanneer de kunstenaar het te
voorschijn haalt, en midden het kapelachtig atelier plaatst, in 't kletsende, al te brutale
licht der drie hooge ramen.
Ondanks die té felle klaarte, die de kleuren verhardt en de schakeeringen
wegdringt, komt de tintenweelde van dit prachtige doek toch hel en heerlijk uit. En
het is waarlijk wonderbaar, vast te stellen hoe die uitzonderlijke artist iets uitzonderlijk
moois heeft weten te maken van dit nochtans, door zijn duizendwerf behandelen,
zoo banaal geworden onderwerp.
Links is Maria gezeten, die het Kindje vasthoudt dat rechtstaat op haar schoot,
terwijl Jozef geknield zit aan haar voeten. Het gelaat der Moeder glanst van de
uitstraling harer ziel en van de afstraling haars Zoons, wiens gezichtje de argelooze
naïefheid heeft bij den begrijpenden ernst, terwijl op het gebruinde wezen van den
in aanbidding gebogen voedstervader, een onzeglijk geluk, een onuitsprekelijke
vrede blinkt. En het gulden, het goddelijk licht, dat die drie aangezichten overzonnigt,
schemelt op de plooien van Maria's doorschijnend, helderblauwe kleed, van Jezus'
bleekpurperig, in glimmend geel vervloeiend gewaad, van Jozef's grauwgroenen
mantel; zoodat het heilig drietal als van gloed doorgloeid uitlost op de teederheid
van den groenig-blauwen achtergrond. In een stemmig midden, bij getemperde
dagklaarte, moet dit doek juweelig uitgloren met al de pracht van zijn weergaloos
lichtspel.
Ietwat aarzelend, en slechts op aandringen, - ‘Zoudt ge er over schrijven? 't Werk
is nog zóó verre van af!’ - toonde de eerder kleine man met de zoo groote gaven,
enkele tafereelen van zijn cyclus: ‘Maria's leven’.
Het is meer dan gewaagd, het is vermetel, ja eenigszins dwaas, van dien
kunstenaar in volle kracht, die nog gestadig blijkt te groeien, heden reeds te komen
spreken van een hoogtepunt, dat hij niet meer overschrijden zal. En nochtans....
Er is een grens aan de menschelijke uitdrukkingsmogelijkheden. We houden het
er voor, dat Servaes die grens bereiken zal in zijn ‘Maria's leven’.
Bereiken ‘zal’.
Niet ‘bereikt heeft’.
Want op slechts één, misschien twee uitzonderingen na, moeten al die reeds
aangelegde, en de eene min, de andere meer gevorderde tafereelen, nog min of
meer bij- en afgewerkt worden. Doch hetgeen reeds tot stand werd gebracht, en
dat een arbeid van vier jaar vertegenwoordigt, geeft vasten grond voor die
oogenschijnlijk gewaagde, vermetele, ja eenigszins dwaze bevestiging, nopens het
bereiken van zijn kunstenaars-hoogtepunt.
Ze zijn nog niet voltooid, dit ‘Bezoek van Maria aan Elisabeth’, met die uit de H.
Maagd doomende en hare nicht omhullende, bovennatuurlijke helderheid. Noch die
heerlijk-simpele ‘Geboorte Christi’, dat ons, tusschen
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't Moedertje en haar Bruidegom, het Boorlingske met reeds in kruis uitgespreide
armen toont: Het eerste gebaar op het stroo van den stal, dat ook het laatste gebaar
zal zijn op het hout van Calvarië. Noch die aandoenlijke ‘Vlucht naar Egypte’, waarop
een medelijdende vrouw haar huisje verlaat, en erbarmend de dolers ontvangt, die
opduiken in de avonddonkerte. Noch dit ontzettende van de ‘Ontmoeting op den
Kruisweg’, met in de gruwelijke zwartheid van het ijselijk euvel, enkel nog de vage
lichtvlekken van het bleeke wezen der Moeder, van het misvormde gelaat des Zoons.
Noch die wolkbreuk van in het Cenakel neergolvend licht, bij het komen van het
Licht, onder gedaante van vlammende tongen, over de Lieve-Vrouw en de Apostelen.
Noch die glorieglanzende ‘Dood van Maria’, waarop, méér nog dan door de
neerwiekende engelen, het opengaan des hemels ter ontvangst van de Koningin
zichtbaar wordt door de verrukkingszaligheid, die hare verwazende trekken
overzonnigt.
Neen, ze zijn nog niet voltooid. Ze zullen nog langen en harden arbeid vergen.
Arbeid, waarbij die vertolker van het onstoffelijke weer stadig zal moeten worstelen
met de onwillige stof, haar weer, bij inspanning van alle krachten, zal moeten
vermakken en vermilderen, zoodat ze eindelijk uitdrukt wat hij ziet in 't visioen, en
vastleggen wil voor altijd en voor allen. De heroïsche, de tragische kamp, lijf aan
lijf, van de omhoog strevende verbeelding met de omlaag trekkende werkelijkheid,
waarbij deze alles of niets willende kunstenaar soms geheel een tafereel, het werk
van vele maanden, prijs geeft ter vervolmaking van een detail, daar die vervolmaking
hem dan noodzaakt tot het wijzigen van het er niet meer bij aansluitend overige.
Zoodat, wanneer het tafereel ten laatste volgroeid is en lééft, het niet zelden twee
of drie dooden dekt, die er onder begraven liggen....
Doch dan is het ook volgroeid in zijn kloekste kracht. Dan leeft het ook in zijn
breedste ontplooiing. En ten bewijze daarvan:
Zie dit voltooide doek: ‘Maria's geboorte’.
Het is een schamel Vlaamsch binnenhuisje, waarin de H. Anna, een simpel
Vlaamsch vrouwtje, op een bank zit, houdend het ingebakerd wichtje overeind op
haren schoot, terwijl twee haar bezoekende geburen geknield liggen op den vloer,
bij het wissen wiegje, waaruit de blijde moeder haar kindje zooeven genomen heeft,
om het fier te toonen aan de vriendinnen. Juist bij 't binnenkomen van den H.
Joachim, een arbeider, die de zware dagtaak geëindigd heeft.
En we begrijpen het eerbiedig, het vol ontzag hoofdbuigen van de beide
bezoeksters. We begrijpen de jubelende vreugde van de stralende moeder. Want
het kindje, haar kindje, is gehuld in een wondere aureool, die haar brandpunt heeft
in het glorend gezichtje, die glimt uit en op de luiers, die het boorlingske maakt tot
een glanzend juweel, dat de duisternis van het vertrekje verdringt, dat schijnselt op
de zolderingbalken, dat allen en alles
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bedeelt met den rijkdom van zijn eeuwigheidsluister. En voor de kleine ruitjes van
het éénige raam, staat buiten de donkerblauwe nacht roerloos, geruchtloos,
ademloos, bij 't ontwaren van het allergrootste wonder in het allerkleinste schepsel.
Hier heeft Servaes waarlijk iets geschapen, dat mag en moet geplaatst worden
naast het heerlijkste, ooit door kleuren vertolkt aan innigheid van gevoel, aan diepte
van leven, aan zindering van ziel, aan schoonheid van schaduwen, aan mysterie
van licht. En hier hebben we nogmaals een afdoend getuigenis van het feit, dat ook
heden nog de hoogste kunstuitingen diegene blijven, welke verwant zijn aan of
aansluiten bij de traditie. Want wie herkent hier niet, naast het volstrekt persoonlijke
van Servaes, dezelfde eeuwig-jonge mirakels van de kunst der anderen, der oudsten:
van een Brouwer en een Rembrandt, van een Brueghel en een Teniers, waar ze
tooverden met donker en goochelden met licht, waar ze licht en donker vereenigden
in het sprookjesfijne en -rijke spel van schijnsels en schaduwen, dat hun schilderijen
hult in onvergankelijkheid?
Ze zullen nog langen en harden arbeid vergen, de andere tafereelen, aleer ze
geworden zijn wat deze ‘Geboorte’ reeds is: voltooid. Maar ondertusschen zal die
reeks, waarin Servaes het essentieele van zijn machtig kunnen samenvat, en die
dan ook een hoogtepunt - en, naar we meenen, h e t hoogtepunt - van zijn kunst
zal uitmaken - gewis reeds lang haar bestemming, haar bestemmeling gevonden
hebben. Want het lijkt ons gewoonweg onmogelijk, dat er van heden af niet gestreefd
wordt naar, ja niet gekampt wordt om het latere bezit van dit ‘Maria's leven’, dat
ingedeeld zal worden bij de prachtigste kunstprestaties van dezen tijd, van alle
tijden!
***
Van het baksteenen trapje, door de smalle, kloosterig gewelfde gang, langzaam
naar het leuke salonnetje. Omzichtig de boogdeur geopend.... Want binnen klinken
bekende tonen.... Zachtjes neergezegen in den zetel... Roerloos luisteren....
Uit den in wazigen hoek wegschemerenden luidspreker, speelde en zong door
het gezellig vertrekje Beethoven's Negende symphonie en ‘Hymme aan de
Schoonheid’, in de Eeuwfeesttentoonstelling van Antwerpen uitgevoerd door ‘Arte
Vocali’, onder leiding van Flor Alpaerts, en doorgezonden langs het Radio-station
van Velthem. En in dit afgelegen huis van het Vlaandersche dorp, waar woonde die
groote, gegroeid in stuggen strijd en nog dagelijks genoopt tot vechten met de
inspiratie binnen zich en met de zorgen rondom zich, - waarde nu de geest van een
anderen groote, van den Titan der tonen, die de elementen beheerschte, daar hij
de elementen begreep en aan zich dienstbaar maakte, door hen te vatten in zijn
hen vertolkende kunst. En die, vooral, het menschelijk hart beheerschte, daar hij
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als géén het kende, door de stormen en stijgingen en vertwijfelingen van éigen hart,
waarvan hij het lispelend lied en den scheurenden schrei, den dreunenden triomf
en de klagende nederlaag, had weten te vatten in zijn hen vertolkende kunst.
Stil, beeldstil, zat onder den radio, weggezonken in den fluweelen zetel, de tengere,
ranke mevrouw Servaes, eerder een meisje nog dan moeder van acht kinderen, de
donkere oogen droomerig starend in de ijlte, die traagjes, traagjes gevuld werd met
aanschuivende avondschemering. Op het kleingeruite raam lijnde het patriarchale
profiel af van den meester, met de weelde van zijn warrig haar en zwaren baard,
en de vluchtige glittering van zijn ronde brilglazen. Buiten lag, onder de strakke
stolping van de asschig grauwe lucht, de regendoorweekte tuin, met zijn rijkdom
van asters, zijn weelde van dahlia's en zijn pronk van zonnebloemen, terwijl heel
ver, achter den uitgestrekten moeshof, de zware massa's der boomen langheen
den steenweg naar Kortrijk somber opklonterden. En bij de ontstentenis van alle
storend geluid, bij het verzwakken van den al maar schuwer deinzenden dag, bij
die luisterstille roerloosheid van alle leven, rees, wies in het knusse vertrekje de
geest van den Titan der tonen tot iets geweldigs, tot iets ontzaglijks. Vattend het
vervliedende in onvergankelijke klanken, maalde hij met de regenboogkleuren van
wisselend en ineenwerkend geluid onmetelijke fresco's, die voorbijfilmden over het
onzichtbaar vlak van de luchttrillingen. De kleine kamer werd een wereld, waarover
de bergenschokkende en afgrondenvullende stem schalde van het Genie. De witte
dahlia's op den luidspreker, de veelkleurige asters op de tafel, de wegschemerende
landschappen aan den wand, de bloemen en de boomen in den tuin, - alles luisterde,
luisterde naar die bergenschokkende en afgrondvullende stem, die hun zielloosheid
bezielde door zijn hemelbestormende smart en door zijn hemelopenenden jubel.
Donker lijnde, op de natglimmende ruitjes van het tuinraam, het warrig gehaarde
hoofd en het zwaar ombaard gelaat uit van den Laethemschen schilder der
hemelbestormende smart en van den hemelopenenden jubel....
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Javaansche dansen
door F.M. Schnitger
‘The essential characteristic of aesthetic emotion is a timeless delight
akin to that of the experience of union with the Brahman.’
Sahitya Darpana, 33, 54

I
HOE de dans der Javanen ontstaan is weet niemand.
In de huiveringwekkende natuur der tropen, den stralenden, uitbundigen dag en
den vreemd-stillen, blauwen nacht moet hij geboren zijn in vreugdevolle en heilige
extase. Zie, hoe schoon en statig, hoe dartel en teeder hij opgegroeid is, soms woest
en bezeten als een spel des duivels, soms zoo roerend plechtig als een offer, dat
de priester eerbiedig brengt aan de onzichtbare meesters van leven en dood. De
Javaansche dans moet eertijds deel uitgemaakt hebben van maatschappelijke
instellingen; hij was geen kunst, die in de eerste plaats zichzelf diende, neen, hij
was offer en gebed tegelijk. Offer wanneer men de goden dankte voor een goeden
oogst, gebed als men smeekte om regen, om droomgezicht, om voorspelling. Zoo
is het aspect dat ons uit den nacht der tijden tegemoet treedt, de gemeenschap van
god en mensch.
Oorspronkelijk zullen slechts spontane dansen uitgevoerd zijn, waarbij men geen
legende of historie uitbeeldde, maar zuiver de natuur, een bloem, een vlinder, enz.
louter dus een schoon bewegen, een tintelende, zonnige plastiek. Doch spoedig
zocht men naar andere wegen, want de goden laten zich nu eenmaal niet dwingen
en men moet vaak hun luimen afwachten, alvorens profetieën en toezeggingen te
verkrijgen. Deze nieuwe banen voerden tot vreemde, ongedachte resultaten.
Het menschelijk lichaam, opgebouwd uit een grove, vergankelijke materie, wordt
bewoond door een vreemd, vormenloos wezen, dat wij niet kennen en slechts voelen
in zekere oogenblikken, wanneer 't stil in ons gemoed wordt. De broze, ijle gestalte
die daarbinnen leeft, de ziel, is aan geen stof gebonden. Bij tijden, b.v. in den droom,
treedt zij uit het lichaam. Welnu, de conclusies, die de primitieve mensch hieruit
trok, waren in hun eenvoud verrassend logisch. Wanneer 't mogelijk is zijn ziel uit
't lichaam te laten treden, dan is het ook denkbaar e e n a n d e r e ziel in dit lichaam
te doen terugkeeren. En nu zien we het ongelooflijke, dat de godsgeest van het
menschelijk lichaam bezit gaat nemen!
De extatische dansen der Javanen zijn tot in onzen tijd blijven leven, zij het ook
in gewijzigden vorm. In Oost- en Midden-Java treffen we den
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paardendans of koeda-kepang aan. Een aantal mannen danst, terwijl tusschen de
knieën paarden van gevlochten bamboe geklemd gehouden worden. Op de maat
van eentonige muziek voeren zij rythmische passen uit op een ronde, open plaats.
Over dit plein zweven dikke, bedwelmende wierookdampen. Na korten tijd treedt
bij de dansers een toestand van razernij in, waarbij zij als dollen heen en weer
loopen, met dolken om zich heenslaan en afschuwelijke gezichten trekken. De
schoone beweging heeft zich in een akelig spel van grimassen opgelost. Het is
duidelijk dat wij hier 't overblijfsel hebben van een godsdienstige plechtigheid, een
totemistische ritus. Weliswaar worden bij zekere gelegenheden
romantisch-historische verhalen opgevoerd, doch m.i. moet men aan dat gegeven
liever niet al te veel waarde hechten en ik zou er dan ook slechts de variatie van
1)
een ritueel-mytisch schema in willen zien.
Een verwante, maar afwijkende volksdans is de z.g. topeng. In een opstel als dit
kan dit hoogst belangrijke onderwerp slechts vluchtig behandeld worden. De topeng
is een komische dans, die hartelijk doet lachen en bij de Javanen zeer geliefd is.
De verhalen van het repertoire behooren tot de z.g. Pandji-cyclus. Het hoofdthema
ervan vormt de omzwerving van den prins-held Pandji op zoek naar zijn geliefde,
de bekoorlijke Retno Angreni. Van dit fel dramatisch gebeuren geeft de topeng zelfs
niet den weerschijn; hij is geheel verworden tot een smakelooze, dwaze historie,
waarbij overvloedig gelegenheid is tot 't maken van kwinkslagen en vulgaire
aardigheden, die bij 't volk buitengewoon in den smaak vallen (tout comme chez
nous!). Daarnaast is het billijk de groote kwaliteiten van den topeng te zien; in deze
eenvoudige dansen wordt een gebarenspel tentoongespreid, dat misschien niet al
2)
te gecultiveerd mag heeten, doch in zijn rijkdom bewonderenswaardig is.
Kom 's avonds eens in enkele dorpen van 't binnenland! Mysterieus leeft daar 't
leven der voorvaderen. Zie in 't flauwe licht van eenige lampen de gestalten
aansluipen met hun bloedroode, loerende maskers; de magere armen lijken
blauwachtig te zwellen van giftigen hartstocht en jalouzie. Dan glijdt geluidloos een
vreemde gedaante langs ons heen en houdt voor 't gelaat een bleekgroene, zijden
sluier; en in dat vreemde waas zien wij de scheef opgetrokken, sluwe oogleden van
een magisch-gouden masker, en een wreeden, zinnelijken mond. Het moet Pandji
zelf zijn, de rustelooze zwerver, de eenzame, van god-en-menschen-verlaten heros.
Nu spreidt hij met beide armen twee roode, goud-doorweven slippen uit en begint
over 't geheele lichaam te trillen alsof hij wil vliegen en zoodra hij opspringt wuiven
de doeken luchtig achter hem weg als trillende, rozige vleugels.
In de topeng met haar ruwe, platte pretentie is dus nochtans een schat van
schoonheid verborgen. Hij moet teruggaan op de oud-Javaansche ceremoniën van
den dood en zal oorspronkelijk wellicht gediend hebben om geesten te verjagen of
gunstig te stemmen.
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Wil men dieper doordringen in 't wezen der Javaansche volksdansen, dan wende
men zich tot Bali. Daar leeft de dans schooner dan in welk deel ook van den archipel.
Men neme bij een dergelijke vergelijking echter groote voorzichtigheid in acht, want
bij nader toezien gaat zij slechts gedeeltelijk op.
Hebben we op Java een scherpe afscheiding van volks- en kunstdans, deze is
op Bali evenzeer te trekken.
Nu komt echter het kardinale verschil! De hoogste uitingen van den Javaanschen
dans zijn de kunstdansen zooals deze aan de Vorstenlandsche hoven uitgevoerd
worden. De naam duidt reeds op een kunstmatige afkomst, waarover later meer.
De volksdans is echter een grootendeels minderwaardig conglomeraat van religieuze
en profane gevoelens.
Op Bali valt daarentegen het accent op den v o l k s d a n s , die oer-oud is.
Weliswaar hebben de Balische vorsten ook hun danseressen, doch deze worden
uit het volk betrokken en zijn nimmer van adel, zooals op Java. De prachtige
volksdansen staan dan ook verre boven alles wat Java in de laatste eeuw op dit
gebied presteerde; zij beschikken over een opmerkelijke rijkdom van gebaren;
meesterlijk gekozen zijn de costumes, waarvan de met fijnen smaak gekozen kleuren
iets in zich schijnen te bewaren van den gloed en uitbundigheid, die het landschap
kenmerken.
Bij al zijn verschillende uitingen is de Balische dans in hoofdzaak een sacrale
ceremonie. Wie ooit op het eiland een lijkverbranding gezien heeft of 't voorrecht
had bij zekere tempeldiensten aanwezig te zijn, zal een onvergetelijke herinnering
bewaren aan schoone, zwevende gestalten, demonen en goden, langzaam
schrijdend in goddelijke bezieling, heftig gesticuleerend als zagen zij in visioenen
helsche tafereelen.
Er is hier over de Balische dansen langer gesproken dan strikt genomen te
verdedigen is, doch ik wilde slechts een indruk geven van de elementen, die hier
op Java op den kunst-, op Bali op den volksdans den nadruk leggen. Want bij alle
uiterlijke verschillen bedenke men tevens dat deze gradueel en niet principieel zijn.
Waar de levenskracht van het geheele Balische volk in zijn dans tot uiting kwam,
daar werd op Java de kunstdans geschapen als hoogste, geniaalste uitbloei van
den fijn-romantischen, schier aan decadentie grenzenden geest der Javaansche
aristocratie.
***
Wanneer er ooit goden op aarde neergedaald zijn om slechts enkele uren onder de
menschen te verkeeren, dan moet het in den Javaanschen kunstdans geweest zijn;
want deze behoort tot een der grootste scheppingen van Oost-Azië, tot het beste
wat door alle tijden heen ooit door menschen geschapen is. Ik ken maar één dans,
die met den Javaanschen kan wedijveren, n.l. dien van het Japansche No-spel.
Maar waar de No-dansen in hun
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uiterste geconcentreerdheid, in de overstelpende massa gebaren, in de praal van
schitterende kleedij en arrangement de Javaansche naar den kroon steken, daar
kunnen zij niet in de schaduw staan van de tropisch-rijke ensceneering van de
Javaansche, in de breede opvatting van dit laatste danstooneel. Het pauw-trotsche
dansen der Javaansche edelen, hun kostbaar spel van broze gewaden en flikkerende
wapens, hun nerveuze pracht van donker glanzende lichamen, van zinne- en
geestbekorend schoon tegelijk, de loome gratie van het zwaarteloos dansende
Serimpie-meisje en de vlinderlichte Bedojo, dit stijgt wel verre uit boven de zware we zouden haast zeggen massieve - pracht der No-spelen. Ik hoop binnenkort deze
3)
vergelijking elders uitvoeriger te bespreken.
Met voorbijgang van andere kunstdansen op Java wil ik mij hier voornamelijk tot
de wajang-wong bepalen en wel omdat hij in zich de meest verschillende aspecten
vereenigt, die in andere dansen bijna uitsluitend en dan met wat grootere nadruk
en uitvoerigheid geboden worden. Omstreeks het midden der 18e eeuw moet hij
ontstaan zijn door toedoen van den bekenden opstandeling (later vorst) Mas Said.
4)
Door de eeuwen heen werd hij door de Javaansche koningen geprotegeerd en
gecultiveerd en zoo zien wij hem dan tegenwoordig ook als 't edelst gevormde
danstooneel.
De wajang-wong tracht met menschen datgene weer te geven wat het
schimmenspel met poppen doet. Toch is hij bij het volk nooit populair geworden;
wat n.l. in het schimmenspel op religieuse basis vertoond werd, werd in de
wajang-wong eensklaps profaan voorgesteld; wat voorheen ijle, vluchtige silhouet
was, werd nu in vleesch en bloed getransponeerd. Nu zal niet alleen de schending
der adat deze antipathie verwekt hebben; wel zeer onwaarschijnlijk zou 't zijn indien
't volk deze hooge, verfijnde, voor slechts weinigen genietbare kunst kon waardeeren;
van het volk was slechts domme onverschilligheid te verwachten.
Wie denkt niet even aan Bali waar het volk w e l een opmerkelijk gecultiveerden
smaak voor dansen toont?
Bij plechtige gelegenheden als geboorte, huwelijk, ontvangst van hooge gasten,
enz. geven de Javaansche vorsten dans-voorstellingen. Met Oostersche pracht en
praal worden dan de oude, zinrijke verhalen al dansende opgevoerd.
De personen worden met groote zorg uitgekozen, want hun gestalte moet in
5)
overeenstemming zijn met het uit te beelden karakter. Voor den edelen Ardjoena
kiest men een tengeren, slanken man met fijne gelaatstrekken en hooge stem. De
geweldige Bima daarentegen moet forsch en kloek van leden zijn, beschikkende
over breede schouders en zwaar gespierde armen; kortom uiterlijk en beweging
moeten in hooge mate krachtig en mannelijk zijn.
In den strijddans komt het mannenkarakter prachtig tot uiting; beide rivalen komen
op de klanken van de gamelan op en doen of zij elkander
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niet zien. Met gracieuse gebaren vatten zij hun sluiers en laten ze sierlijk trillen en
wegwuiven. Plotseling krijgen ze elkander in 't oog.
Pauze!
De muziek wordt zachter en zingt klagend. Met een onvergelijkelijk vorstelijk
gebaar wordt een hand boven de oogen gehouden en 't hoofd lijkt een weinig te
kantelen op den hals; de tegenstanders nemen elkaar nauwkeurig op; onheilspellend,
als een naderend onweer, zoemen enkele doffe gongslagen door de ruimte. Met
een ruk komen de strijders in beweging, dansen trotsch en uitdagend langs elkaar,
buigen en strekken de armen, laten hun spieren rollen en trachten wederkeerig
vrees aan te jagen. Weer een oogenblik van dreigende stilte. Voor ons Europeanen
duurt een dergelijke uitdaging afschrikwekkend lang; de Javaan echter drinkt met
volle teugen de schoonheid van standen en bewegingen in; met uiterste
belangstelling volgt hij dit stille, voorname spel.
De strijd is begonnen! Met superbe gebaren vatten de helden elkander aan en
worstelen. Het wordt een verwoede, wanhopige strijd waarbij de eene krijgsman
sneuvelt en neerstort en uitgestrekt, doodstil blijft liggen, terwijl de andere even den
romp op de wijd uiteengebogen knieën laat doorzakken, dan opspringt en een
vreugdedans uitvoert. Hij draagt een kegelvormige, gouden helm op het hoofd, die
glinstert als een zon; op den rug prijkt een vleugelvormig sieraad van gekleurd leer,
magnifiek uitgesneden tot een motief van takken, bloemen en bladeren. Zooals hij
daar wegschrijdt met welbewuste, koninklijke gebaren is hij gelijk een geïncarneerden
god.
Ik meen niet beter te kunnen handelen dan hier nog een greep te doen uit de
vele, wonderschoone dansen.
Twee vorsten strijden met elkander; een ridderlijke kamp uit oude tijden; hevig
bruist de muziek op. Dan - de eene monarch speelt met de slippen van zijn gordel
- schiet de andere een pijl op hem af; de gewonde koning springt als een
aangeschoten stuk wild hoog op en valt dood neer; de gestalte is geheel ineen
gezonken, het hoofd op een knie. Roode sluiers golven uit zijn gordel als stroomen
bloed en hij ligt daar gelijk een donkere, gebroken bloem in een krans van gloeiende
bladeren.
De muziek is plotseling opgehouden, de overwinnaar achteruitgedeinsd met
oogen, groot van ontzetting. Een gordijn gaat open en langzaam.... nadert een
vrouw.... de gemalin van den verslagene!
En zacht, als een warme, trillende stem speelt uit het orkest een fluit, een
weemoedige zang van joedelende triolen, fijn opspattende gouden bellen, een
levende stem vol erbarmen en teederheid. Langzaam komt daar de jonge vrouw
met haar fijne, moede gezichtje onder de uitgeschulpte, gouden kroon. Nu buigt zij
de armen en vouwt ze uit als een kleine, zwevende kapel en wijnroode draperieën
sidderen tusschen haar vingers als de wieken van 't naderend noodlot. Zij ziet over
het slagveld uit en in de verte, aan den
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horizon bespeurt zij.... In ondragelijke spanning voelen we de ontknooping van het
drama komen. Een gong gonst diep en dreunend. Het is niet te beschrijven, dit
weerzien op deze verlaten, troostelooze plaats. Maar de smart van dit
godin-danseresje was zoo innig menschelijk en impulsief dat het schennend zou
zijn dit onder woorden te brengen.
Zoo goed als nu deze door twee personen uitgevoerde dansen op zich zelf al
schitterend zijn, zoo is ook het optreden der dansgroepen ongeëvenaard mooi. Wie
eens zulk een schouwspel bijwoonde, zal overtuigd zijn van de brillante visie der
Javaansche kunstenaars. Een overvloed van de prachtigste costumes valt dan te
bewonderen, een buitengewone gratie van beweging en schoonheid van lijn. Iedere
acteur-danser is hier een persoon, die aan de hoogste eischen van samenspel
voldoet en zich daar dan ook jaren lang voor geoefend heeft.
De Javaansche tooneeldans verschilt in zooveel opzichten van den Europeeschen,
dat het overbodig zou zijn hier nog op in te gaan. Eén opmerking wenschen we ons
echter te veroorloven. Het gebaar van den Javaanschen danser is sterk gestyleerd;
normale gesticulatie wordt (evenals in den Japanschen dans) supra-normaal. In de
tweede plaats is het gebaar symbolisch; de innerlijke bewogenheid wordt door
schoone bewegingen geuit. Terecht is door danskenners opgemerkt dat alle
hartstochten opgeheven worden in een sfeer van schoonheid en wijding. Het derde
opzicht waarin het Javaansche gebaar karakteristiek is, is dat het suggereert. Een
sobere beweging der handen duit op het opmaken van haar, het aandoen van
armbanden, enz. Gatoetkatja b.v., de vliegende held uit de wajang, zal nimmer van
vleugels gebruik maken; een simpele geste van sluiers, die hij achter zich werpt,
duidt het vliegen aan. Deze strakheid van gebaar geeft blijk van een
bewonderenswaardig kunnen; men voelt hoe licht bij deze danskunst het gevaar
van belachelijkheid ontstaat; slechts een geboren danser zal zijn techniek zoo hoog
vermogen op te voeren dat hij 't spel tot in details beheerscht. Gelukkig kent Java
wat dat betreft ettelijke groote kunstenaars!
Een aparte plaats nemen in de wajang-wong de clowns in. Zij vergezellen hun
meesters altijd, vroolijken hem op, maken zich verdienstelijk en drijven vaak
onbarmhartig den spot met iemand. In tegenstelling tot de potsenmakers van de
volksdansen vertoonen de kwinkslagen der wajang-wong-grappenmakers geen
spoor van indecentie. Dat de narren nòg een zeer merkwaardige rol vervullen, moge
de volgende aanhaling van Dr. Pigeaud bewijzen: ‘Deze groteske figuren brengen
de bevrijding van de beklemming die het ten toon spreiden van hartstocht, wanhoop
en dergelijke al te sterke gevoelens pleegt te doen ontstaan bij de toeschouwers.
Uitingen van die gevoelens zijn wel eens vergeleken met gevaarlijke ontladingen
van magische kracht. Door hun spanning dreigen zij het evenwicht te verstoren,
verwarring brengend in den normalen wereldgang. De clowns (panakawans) moeten
die
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spanning afleiden. Daardoor wordt ook de tragiek vermeden, omdat de aandacht
gedeeltelijk wordt afgeleid van 't aanschouwen van den hartstocht. De tragiek, die
zijn oorsprong heeft in een botsing van een menschelijke wil met een wereldorde
of een absolute macht buiten den mensch, een evenwichtsverstoring in de verhouding
van den mensch tot het bovenmenschelijke, is aan het oude Javaansche gevoel
vrijwel vreemd, blijkbaar omdat dit gevoel slechts zelden een tegenstelling kende
tusschen een menschelijke persoonlijkheid en een wereldorde buiten haar.’ Het slot
van dit betoog laat, zooals blijken zal, ruimte voor verschil in opvatting open.
Natuurlijk is het niet mogelijk om den Javaanschen dans in alle opzichten te
bewonderen. Een bedenkelijke fout bestaat o.i. in het vervullen van travestie-rollen
6)
door knapen en mannen. Weliswaar hoeft dit niet altijd tot slechte resultaten
aanleiding te geven maar 't is een feit dat menige vrouwelijke rol, door een man
gespeeld, bedorven is. Ook hier mag weer aan Japan gedacht worden. De geniaalste
travestie-spelers van het Oosten zijn overigens wel in China te vinden. (Mei Lang
Fang!)
7)
Nog enkele regels willen we wijden aan het ontstaan van de wajang-wong. Dit
probleem nu is zoo moeilijk, dat een onderzoek ervan op Java zelf moet geschieden
en zeker jarenlang zal duren. Waar deze dans uit verschillende elementen is
samengesteld, kan men slechts den oorsprong dezer elementen afzonderlijk
naspeuren. De ritueele hofdansen, Serimpie en Bedojo, stammen wellicht uit den
tijd toen op Java de kratons lagen der machtige Hindoe-Javaansche vorsten (9e-16e
eeuw). Eveneens vindt men in de wajang wong invloeden van de topeng en zelfs
van de koeda-kepang.
Wij waarschuwden reeds tegen de fout om louter af te gaan op uiterlijke verschillen.
Stellig heeft de wajang wong vroeger een geheel ander karakter gehad dan nu, men
mag zelfs vermoeden: een religieuzen achtergrond. Het brengen van bloemen en
wierookoffers bij den aanvang der voorstelling, de zeer merkwaardige samenstelling
van het orkest, de koren, de aanwezigheid van een voorlezer, enz. dat alles wijst
terug naar dien geheimzinnigen voortijd.
Dat reeds honderden jaren geleden, in de Hindoe-Javaansche periode, mimische
dansen uitgevoerd werden staat vast. Anderen meenen zelfs in de reliefs van de
Baraboedoer Javaansche dansen te herkennen. De mogelijkheid dat de vroegere
koningen hofdanseressen bezaten, in navolging van de vorsten uit het stamland
8)
Voor-Indië, lijkt niet geheel uitgesloten.
Liever dan ons te verdiepen in vragen, wier oplossing nog ver in de toekomst ligt,
willen we ons verlustigen in deze echte levende Javaansche danskunst, die, ver
buiten de grenzen van elk schoonheidsbegrip gerezen, tot goddelijke wijding verpuurd
is.
(Slot volgt)
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N.B. De illustratie's bij dit artikel zijn uit Th.B. van Lelyveld: ‘De Javaansche
Danskunst’, Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1931.

Eindnoten:
1) In het merkwaardige opstel van Staugaard: Koeda-Képang (Handelingen v.h. 1o congres der
T.L. en Vlk. van Java, 1919) wordt op bl. 423 den Gamboeh (= volmaakte, kundige) genoemd,
een door zijn optreden zeer interessante figuur; diens taak is het om bij beginnende vervoering
deze door wierook, enz. aan te wakkeren en op het juiste moment den bezeten danser te
bedwingen.
Naar ons werd meegedeeld noemt men den Gamboeh ook wel ‘penimboel’ of ‘toekang soewoeq’.
0

In het Jav.-Nederl. woordenboek van Jansz (1913, 2 druk) vindt men op bl. 865: soewoeq is
ophouden, zwijgen, tegengaan, verijdelen, verhinderen, doen ophouden.
Uit bovengenoemd opstel zou men geneigd zijn te denken aan een overblijfsel van dierencultus.
Men vergelijke hiermee het optreden van dieren in de wajang-wong (Tassilo Adam publiceerde
er in ‘The Sphere’ van 21 Mei 1927 prachtige photo's van). Dat dit op een oud gebruik berust
0

2)

3)

4)

5)

6)

leert het Tijdschr. v. Ned.-Indië XXI (1859), waar men in 't 1 deel melding gemaakt vindt van
een topeng-voorstelling van 1838 te Madioen: ‘Bij deze gelegenheid kwamen ook wilde dieren
ten tooneele, als: wilde varkens, tijgers (vergelijk de koeda-kepang! - S.) olifanten, slangen, enz.
Al die monsters werden voorgesteld door mannen, met vellen omhangen.’
En nog vroeger zegt Raffles: ‘There is also a kind of pantomime, or rather an assemblage of
wild beasts, called barungan; in this entertainment men dressed up to represent various animals
are made up to appear in procession and combats.’
Vergelijk voorts Hazeu: ‘Bijdrage t.d. kennis v.h. Jav. tooneel.’
Men onderscheidt in hoofdzaak topeng babakan of straatvertooning, door reizende kunstenaars
uitgevoerd; de stukken zijn voornamelijk kluchten. En topeng dalang, een geregelde
tooneelvertooning, waarbij gemaskerde personen optreden, die zich juist zoo behooren te
bewegen als de poppen uit het schimmenspel.
In ‘De Tooneelspiegel’ van Mei 1930 geeft mijn artikel ‘Het Japansche No-spel’ in eenige losse
opmerkingen reeds de verhouding tot den Javaanschen tooneeldans aan. Een vergelijking v.d.
Serimpie- en Bedojo-dansen met de Japansche Gosechi, Kume en Fuzoku kan wellicht
merkwaardige resultaten opleveren.
De nauwe band tusschen hof- en volksdans blijkt uit de belangstelling die de vorsten steeds
voor het tooneel gekoesterd hebben. Zoo moet volgens de legende de bedojo ketawang door
sultan Agoeng's toedoen ontstaan zijn. In Dr. Juynboll's ‘Javanische Maskenspiel’ (Intern. Archiv
für Ethn. 1901) blijkt de vorstelijke belangstelling herhaaldelijk op het tooneel in te werken. B.v.
bl. 89, waar o.m. te lezen staat: ‘Seit jener Zeit begannen verschiedene der Höheren die
Topeng-Darstellung zu lieben und selbst persönlich die Tänze aufzuführen.’ Onwillekeurig denkt
men hier aan de kostelijke beschrijving van de Nagarakrtagama (1365) over vorst
Kertawarddhana, die in 't tooneelspelen een meester schijnt te zijn geweest. In de ‘Pandji-Roman’
door Rassers wordt o.a. op bl. 108 melding gemaakt van een dansenden vorst en prinsessen.
Vgl. Juynboll, Maskenspiel, bl. 93. ‘Verschiedene fürstliche Anverwandte und Unterthanen
wurden gleichfalls in Topeng-Tanze unterrichtet und zwar dem Tanz soldier Topeng, die für ihn
am geeignetsten war. Zu Schauspielern wurden Personen gewählt, welche eine den Forderungen
entsprechende Haltung hatten.’
In zijn ‘Wajang Orang te Jogjakarta’ (1899) zegt Groneman op bl. 8: ‘Aan het hof van prins Pakoe
Alam V worden alle rollen, ook die der mannen, door jonge meisjes, bijna allen nog kinderen,
vervuld.’ Wat hij opmerkt over vrouwenrollen, die door uit het volk genomen en goed geoefende
meisjes gespeeld worden, doet aan Bali denken.

7) Uitvoerige gegevens zijn te vinden in ‘De ouderdom van de Wajang Wong’ (Djawa, 70 jrg. 1927,
bl. 245 sq.) en in latere afleveringen van dit tijdschrift. Op bl. 23 van zijn ‘Wolkentooneelen van
Panataran’ (Singasari-monographie) heeft Brandes met fijne intuïtie een belangrijke opmerking
gemaakt.
8) Zie bl. 90 van mijn ‘Tempelcomplex Lara Djonggrang,’ Aug. 1930 van dit maandschrift.
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Ballade der lantarens
door Jacob Hiegentlich
In Amsterdam hangen ze hoog
aan sierlijk gegoten palen,
ze zien met hun geelglimmend oog
de kleine menschen dwalen,
en buigen elkaer zonderling
den langen hals toe onderling.
En in Parijs peinst men: hoe zal
aan deze lange boomen
de edele dichter De Nerval
om 't leven zijn gekomen.
't Licht steekt onbarmhartig
minachtend en hooghartig.
Een man verlaat met loome stap
de zwoelbedorven zalen
van 't volksbal in de rue Delappe,
hij wil wat ademhalen,
hij drinkt de lauwe lindelucht
en denkt ‘aan Amsterdam terug’.
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Wie stil en in zichzelven leeft,
hem tergt geen ijdel wenschen,
hij wil niets anders dan hij heeft,
verlangt ook naar geen menschen.
Hij leeft in zich geruster
van driften onbewuster.
Aan 't smal en groen verlicht hotel
van uw vermoeide lusten
zingt de valsche lantaren wel:
gij kunt hier toch niet rusten.
Zeskantig licht bloeit fletscher
en zeer veel ouderwetscher.
Wie boven 't gloeiend maangelaat
en nachtelijke rozen
de wilde gele avondstraat
schandelijk heeft verkozen,
leert dat hetgeen van vleesch is
kort duurt en tevergeefsch is.
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Sara Vierhout
door Josine Reuling
III
NU zijn zij in hun nieuwe woning. Saar zingt den heelen dag. Het is niet om aan te
hooren, zeggen de buren. Precies een waanzinnige. Een zwaar, hol, heel laag en
vèrdragend geluid stijgt op uit Saar's overgelukkige borst. Een gezang, eindeloos
eentonig en triestig. Had zij maar niet zoo'n sterk geluid, of was zij maar niet zoo
overgelukkig, dan zouden arme buren niet den heelen dag last hebben van haar
gezing. Hoe houdt iemand het vol om den Godganschen dag te loopen galmen.
Saar denkt niet aan buren, die verbaasd en misnoegd zijn over de oudste dochter
van de zangeres, je weet wel, zij woont hier pas, zij heeft twee kinderen en de oudste
doet het huishouden. Haar Moeder zegt, dat zij doof is, maar misschien is zij wel
niet wijs, want wie zingt er nu zoo? De Moeder wil dat niet weten, wel begrijpelijk,
het is voor een Moeder niet pleizierig om te zeggen, dat je kind onwijs is. Ach kom,
zoo is deze niet! O, neen? Neen hoor, die trekt zich daar weinig van aan. Hoe is
het mogelijk! Het beste is om maar niet naar het zingen te luisteren, je zoudt er
hoofdpijn van krijgen; die tooneelmenschen hebben altijd wat met hun kinderen.
Dat Saar flink, jong en gezond is, enkel een beetje doof en dat zij moet zingen
van vreugde en zingt zooals alle dooven zingen, dat kunnen buren niet weten,
daarvoor woont Anna nog te kort in de nieuwe woning.
Saar mag hier zingen en wil hier zingen. In het Gesticht mocht je nooit zingen,
behalve elken morgen bij het algemeene ochtendgezang vóór het gebed en eens
in de week in het zanguur met de kleine nietige zangfrik achter de piano. Een magere
Juf was dat, die zangfrik, letterlijk vel over been. Maar zij was de kwaadste nog niet.
Daarom vonden de kinderen het echt jammer, dat zij niet intern was. Saar mocht
van haar in het zanguur altijd vlak vooraan staan om te luisteren, want van meezingen
was natuurlijk geen sprake. Een doove, die haar eigen stem niet hoort en meezingt
met een laag, toonloos en valsch geluid, zou het koor, kleine zangfrik's trots,
bederven. Dus mocht Saar vooraan staan en luisteren. Zij leunde dan voorzichtig
een beetje tegen de piano, bracht de hand als schelp achter het goede oor, luisterde
en genoot. Saar hield dolveel van het zanguur. Zij verheugde zich erop elke week
weeraan. Zij luisterde en genoot van de fiere Vaderlandsche liederen, van Hoort Gij
hoe 't Klokje en van Zie de Lelies op het Veld. Daarbij keek zij met de grootste
aandacht naar Zangfrikje achter de piano, dat soms zelf meezong, waarvan niets
te hooren was, maar je zag het tòch
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aan 't bewegen van haar gezicht en aan de bijzonder mooie ootjes, die haar oude
mondje vormde, terwijl zij vol vrindelijk animo de maat sloeg met een mager
miniatuurvuistje, het pinkje in de hoogte. Zoo'n mager, klein wijfje! Zij brak letterlijk.
Alle kinderen hielden van haar en vonden het jammer dat zij niet intern was, al was
het enkel maar om dik en rond te worden van de Zondagsche soep.
Bij den algemeenen ochtendzang vóór het gebed zong Saar wèl mee. Dirk, die
dan zelf achter de piano zat, zei dat het nu niet ging om het mooie, maar om de
eere Gods. Saar vond het elken morgen weeraan heerlijk, zoo te mogen zingen uit
volle borst. Je kon heerlijk alles uitzingen, je woede, je verdriet, je moeheid, je
ongeduld, je eeuwige innig den dood hebben aan de heele Santekraam, je snakken
naar je achttienden verjaardag. Je ademde je longen vol, zette je ribben uit en
galmde met wijd open mond, je oogen strak op het boekje: ‘Zou mij dood en graf
doen beven, neen ik weet op wien ik bouw....’ je wist niet de woorden, je zong en
dacht niets en genoot. De meisjes vroegen dikwijls: Saar spaar ons! Wij kunnen het
niet helpen, maar wij staan krom van het lachen. Jij met je grokstem, met je
bierbrouwersbas. Dirk merkte het b i j n a , dat wij lachten Saar, en je weet, als zij
ons betrapt, de Salamander!! .... Daarom, als Saar een goede bui had, of toevallig
vooraan stond, zong zij heel zachtjes, een goedmoedig diep gebrom, lette op de
woorden: ‘Heer, hoe heerlijk is het lot, het zoet, hoe zalig het genot, dat hier het hart
mag smaken....’ en dacht aan God.
Wat een leven heeft zij nu, wat een heerlijk leven. Het is als een droom. Soms
gelooft Saar, dat zij werkelijk droomt. Je zult het zien en beleven, dat zij op een
goeden ochtend wakker wordt en in haar ijzeren ledikant ligt op de groote slaapzaal,
waar het altijd zoo tochtte en hoe zij dan zal vertellen aan de kinderen: ik droomde,
dat ik bij mijn Moeder en mijn Zusje was en dat wij een eigen woning gehuurd
hadden, met een klein stoffig voortuintje en een tuin achter het huis en dáárachter
een groot stuk weiland en dan het bosch en heel in de verte de bergen. Héélemaal
in de verte zag je die bergen!
Neen, zij heeft allesbehalve gedroomd de laatste dagen. Zij heeft hard gewerkt.
Eerst heeft zij het huis schoon gemaakt, echt g o e d schoon, degelijk op zijn
Hollandsch. Ook van buiten. Ook het houtwerk. Anna wil voor alles maar de werkster
nemen, jawel, alsof het geen geld kost. Hoe kom ik aan zoo'n degelijke dochter,
vroeg Anna en liet haar begaan.
Dat had Saar nooit gedacht van zichzelf, dat zij ook nog eens Anna zou gaan
zeggen, net als haar kleine zusje Nora doet. En zij doet het nog wel op Nora's
aanraden.
‘Heusch hoor,’ praatte Flappert op een goeden dag luid en vertrouwelijk in het
goede oor van haar groote zuster, ‘ik wilde ook Moeder gaan zeggen, want op school
- al gaat het ze niets aan, ik sla ze gewoon als iets mij niet bevalt - maar toen zei
Anna: geen Gemoeder, Lievertje, dat klinkt mij zoo
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braaf in de ooren, Nu, dan niet, hè, graag of niet.’ Saar had Nora aangekeken, een
beetje onzeker, een beetje verlegen-lachend, de tong ouder gewoonte wanbinnen
tegen haar wang gedrukt. Wat een Haantje-pik, die Nora. ‘Ja, als Anna het zelf niet
wil....’
‘Natuurlijk. En wat zou het? Als je maar weet, dat zij toch onze Moeder is. En heel
erg lief is zij toch. Maar jij ook, hoor, Doovenetel. Ik vind jou een echte schat. Je
bent net.... uit een boek.’
‘Ach, ga weg, malle meid.’
‘Nee, heusch, het is zoo. Behalve je doofheid natuurlijk. Ik bedoel, in boeken lees
je nooit van doove menschen. Wel dikwijls van blinden.’
‘Maar blind is ook veel erger.’
‘Ja, ik heb ook een boek, daar komt een blind meisje in voor, zij is heel rijk, maar
blind, zie je; nou ja, zullen wij nu een beetje vechten samen?’
Saar vecht en stoeit graag met Nora. In het Gesticht mocht je dat niet met de
kleintjes. Hoogstens op Konninginnedag, maar ga nu eens echt hollen em stoeien,
als er drie Harken naar je kijken en als je op moet passen, dat je 't Oranje strikje
niet verliest. Hè, nu moet zij niet voortdurend het Gesticht en bij halen. Anna heeft
ook al gezegd: dat Gesticht moet je nu voor goed van je afzetten. Het is voorbij, het
was een misselijke boel daar, dat begrijp ik, met zulke wijven, maar nu ben je bij
mij en blijft bij mij en de volgende week krijg je een vrijkaartje van me en dan stuur
je hun het programma en zet eronder: lik billes. - Saar is ontdaan over deze
uitdrukking, zij bloost en van. Anna moet erom lachen, dat Saar overal dadelijk om
bloost. Ofschoon: lachen kun je het eigenlijk niet noemen. Anna lacht nooit luid en
hartelijk. Dat kan zij niet, zij zou er trouwens van gaan hoesten. Het is enkel een
spottend vertrekken van haar breeden mond, zoodat er rimpels en rimpeltjes loopen
tot aan haar ooren. Lachende spottende rimpels zijn het. Maar haar oogen kunnen
echt lachen. Weinig oogen hebben dat, vindt Saar. Zij let erg op de menschen en
op de uitdrukking van hun gezichten. Dat doe je onwillekeurig, als je doof bent,
ofschoon het met háár doofheid nogal schikt. Haar rechter oor is heel goed.
De Flappert, net als Saar, moet ook dikwijls lachen om Anna's bespottelijke inen uitvallen, haar rijmpjes, haar loslippig gepraat, maar op een heel andere manier.
Zij lacht en is toch ernstig en luistert naar haar Moeder als een, die zich wijzer weet
en ernstiger. Ontdaan is zij nooit, laat staan dat zij er van bloost, die vrijbuiter. Anna
vertelt letterlijk alles aan Nora, en als Saar naar hun gesprekken luistert, schaamt
zij zich, al zou zij dit voor geen goud van de wereld willen bekennen. Het is daarom
goed, dat zij niet op haar letten, die twee, want zij zijn zoo slim en dadelijk bereid
haar uit te lachen. Olb, kijk zij eens! Zij krijgt er een kleur van! Wat een Jongejuffrouw,
die Saar.
Saar kan de gesprekken tusschen Anna en haar Flappertje natuurlijk
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niet woordelijk volgen, ook al brengt zij haar hand als schelp achter het goede oor,
daarvoor spreken zij te zacht, maar wat zij Anna van de lippen afleest, is voldoende.
Echt, echt lam kan zij het dan vinden, dat zij doof is, want anders zou Anna er
misschien toe komen, háár meer te vertellen. Nu vertelt zij alles aan Nora, zooals
zij dat haar geheele leven heeft gedaan. Is dat nu praat tegen een kind van elf jaar,
over Linda en haar verschillende liefdes! Nu is het weer de zoon van den directeur,
waar Linda stapeldol op is. Zij heeft het jonge broekje, je weet wel Noor - ja, Anna,
die gekke jongen, hij had een taille - juist, die, die heeft zij de bons gegeven voor
dezen anderen. Het loopt wéér mis, wat ik je brom! Zoo praat Anna tegen Nora en
als Nora geen boek heeft, dat zij bezig is te verslinden en zoodoende maar met een
half en vluchtig oor luistert, staat zij om Anna heen te springen en te dansen als een
kakkerlak van onrust en bewegelijkheid. Zoo'n Spring-in-'t veld! Zij kon wel acht jaar
zijn soms, inplaats van elf, met haar babysnoetje, tenminste als zij er goed uitziet,
want de diepe, blauwe kringen onder de vage oogen geven aan het gezicht het
ernstige, oudachtige soms. Maar dikwijls moet je bijna lachen, als je ziet, hoe
minachtend en beterwetend zij kijkt naar Anna, haar Moeder, en een lastige,
afwerend-pruilende onderlip trekt, als Anna vertelt van Linda en haar liefdes, en van
de herries in de kleedkamer. Om niets, werkelijk om niets, Noor!
Saar moet het niet te zwaar opvatten. Zij zijn het per slot nog eens, Anna en haar
jongste. Als Anna zegt: ‘Een dom loeder is zij, die Linda, zij gooit haar eigen glazen
in,’ antwoordt Nora uit de hoogte: ‘Linda is een aanstelster en dat zij haar eigen
glazen ingooit, vind ik heel goed.’
‘Jij bent wel vrindelijk, moet ik zeggen. En sta niet zoo om mij heen te springen.
Moet je niet lezen? Als je niet leest, heb je geen rust en iets anders bestaat er niet
voor jou, dan die malle boeken. Leesmachine!’
‘Boeken zijn niet mal. Jij zingt toch ook altijd. En als je niet zingt praat je over de
opera.’
‘Ja, brutaal als de beul ben je altijd geweest. Snotpijp! Hè? Saartjedoovie?’
Moest Saar niet zeggen, nu, dadelijk: waarom praat U toch zoo tegen Nora! (Zij
blijft U zeggen, Nora mag jij-en en jou-en zooveel zij wil, Saar zegt U! Het is haar
Moeder). Zij is pas elf jaar en U vertelt haar alles, allemaal dingen, die niet geschikt
zijn voor een kind van dien leeftijd. Ik schaam mij er dikwijls over. Dat zou zij vast
niet zeggen, dat zij zich erover schaamde. Zij ziet al Anna's gezicht voor zich, vol
van spottende fijne rimpeltjes. Maar behalve dat! M o e t Saar iets zeggen tegen
Anna, omdat zij gelooft, dat haar Moeder iets doet, dat niet goed is voor haar kleine
Zusje? Eigenlijk wel, want je moet altijd handelen naar je beste weten. Maar zij kan
het niet. Zij is er niet flink genoeg voor. De flinke Saar, die alles aanpakt, die het
huishouden doet, die hun nieuwe woning heel alleen heeft ingericht, die kookt
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en naait en reddert en wascht en strijkt - vooral strijken doet zij prachtig - is niet flink
genoeg om tegen Anna te zeggen, dat zij het zoo verkeerd vindt voor Nora, dat
gepraat.... zoo verschrikkelijk verkeerd.... Het is altijd weer Anna's toon, die
vrindelijke, onverschillige, spottende toon, die haar hulpeloos maakt, zenuwachtig
en bedroefd, tot huilens toe. Het hindert haar zoo, als zij erbij zit en zij kijkt naar
Nora, naar die schat, dat Jonkie, met haar witte toet en de blauwe kringen, al die
verhalen, die malle verhalen....
Toe Saar, zeur niet zoo! Een kind verwerkt de dingen op kindermanier. Nora doet
dat net zoo goed als elk ander kind. Zij zijn gelukkig bij hun Moeder hier, allebei.
Gelukkig? Wat is zij toch een vreeselijke egoist! Dat durft van gelukkig praten, enkel
omdat zij den heelen dag kan loopen zingen van louter vreugde over hun nieuwe
eigen woning, over haar leven hier bij haar eigen Moeder, over haar zusje, over het
vrijkaartje voor de volgende week. Dat durft in gedachten nog aanmerkingen te
maken op haar Moeder. Hoe kan zij een oogenblik vergeten, dat Anna een kwaal
heeft? Dat zij eigenlijk ziek is, zieker dan iemand vermoedt, te ziek om het zware
werk te doen, te ziek om elken avond te zingen, te ziek om er in weer en wind door
te moeten, avond aan avond, en dan nog de vele repetities....
Saar heeft eigenlijk nooit anders gehoord en geweten, dan dat haar Moeder heel
zwak was, dat zij altijd hoestte, dat zij een kwaal had, in het ziekenhuis lag, pas uit
het ziekenhuis kwam, of weer naar het ziekenhuis toe moest. Toen kleine Saartje
zes jaar was en pas bij Boer Vlashaar woonde, vertelde de Boerin haar al, dat haar
arme zieke Moer weer in 't gasthuis laag en bloed had gespogt.
‘Daa's een bloedneus,’ had Saartje, dat stout deern, geantwoord, met haar toen
al zware stem in het dadelijk nagebootste, lijzerige boerentaaltje van haar omgeving.
Later moest zij briefjes schrijven aan haar Moeder, die weer in het ziekenhuis lag,
of juist was thuisgekomen na twee maanden ziekenhuis. Saartje zat uren te knoeien
en vellen papier vol te krabbelen met letters schots en scheef om eindelijk een vel
vol groote, dansende hanepooten naar de Boerin te brengen en met haar tongetje
als een knobbel binnen tegen haar wang gedrukt op Vrouw Vlashaar's lof te wachten.
Dikwijls kreeg zij van de Boerin een hapje bruine suiker voor de mooie, lange brief,
dien zij geschreven had aan haar Moer, het zieke Vrouwmensch.
In het Gesticht werd Saar aan Anna's ziekte altijd herinnerd op dien eigenaardig
verwijtenden toon, waar Dirk specialiteit in was en die Saar razend maakte. Dirk
kende niets pleizierigers dan te zeggen, dat het prettig was voor een zieke Moeder,
om zoo'n dochter te hebben en als zij een bijzonder helder oogenblik had, dreigde
zij met een klachtenbrief naar het Ziekenhuis. Dat was het ergste. Zooiets kon enkel
Dirk verzinnen. Zij was dan ook niet voor niets de Dirk geworden van het Gesticht
tot Opvoeding van en
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slik de rest maar in geworden. Saar heeft wel haar tanden op elkaar gebeten, zoodat
haar kaken er letterlijk pijn van deden, voordat zij kon binnengaan bij Dirk en gezeten
op het Zondaarsbankje, smeken om nù geen klachtenbrief te versturen. N u niet,
zoolang haar Moeder daar lag. Het woord Ziekenhuis kon Saar niet uitspreken. Dirk
stond dan op, zwijgend en recht als een kaars en zette den brief op den schoorsteen.
Daar stond de groote vierkante enveloppe, wit en dreigend. ‘Nog één aanmerking
en hij wordt verstuurd je kunt gaan,’ zei Dirk in één adem. Die was goed, hoor! Een
probaat middel. Saar was als een lam zoo volgzaam. Dirk mocht zichzelf wel een
veer in haar achterwerk steken voor dien zet, zei een van de meisjes.
Saar moet het Anna toch eens vragen, of zij ooit een klachtenbrief heeft ontvangen
van het Gesticht, toen zij in een of ander Ziekenhuis lag. Maar Anna spreekt niet
graag over het Gesticht. Zij zegt, dat het niet goed is en dat Saar het van zich af
moet zetten. Dat moet je maar kunnen. Anna kan het blijkbaar heel goed, de dingen
van zich afzetten. Zij spreekt ook nooit veel of lang over haar ziekte, integendeel,
zij lacht erom en het is toch alles behalve om te lachen, vindt Saar. Denk maar eens
aan Anna's hoesten. Overdag is het niet zoo erg, maar 's nachts. Uren achterelkander
kan zij 's nachts hoesten. Niet, dat Saar het elken nacht merkt. Het is schandelijk
en zij had het in het begin niet voor mogelijk gehouden, maar zij slaapt er
tegenwoordig rustig doorheen. Zij heeft een gezonden, vasten slaap. Dien heeft zij
altijd gehad. Nora niet; die hoort het meestal, maar vindt het niet zoo erg. Ook daar
is zij aan gewend. Saar heeft al gedacht, de Flappert kan misschien op zolder slapen,
zij zal....
Wat is dat? Wat komt daar aangestapt voorzichtig over het land? Een kat met
een vogeltje in zijn bek. O, wat een mispunt! Neen, het is geen vogeltje, het is een
jong katje. Saar holt de keuken uit, den achtertuin in en roept en lokt de Poes met
Ps, Ps en Zoete Poes. Wat een zielig, mager beest. Kom maar hier, hoor! Saar zal
je melk geven, magere scharminkel. Zij rent weer naar binnen, komt haastig terug,
nog blazend in een schoteltje dampende melk. De kat laat het jong vallen, sluipt
naderbij en lekt de melk op, gulzigbang. Het blinde jong ligt piepend en trillend in
het gras. ‘Zoet beest, loop nu niet weg!’ De kat legt de ooren plat van angst over de
zware bromstem, maar blijft hurken voor het schoteltje. Hoe goed, dat Saar de oude
hoedendoozen niet heeft weggegooid, maar ze netjes op zolder heeft gezet, al
mopperde Anna erover, dat zij al dien ouden rommel meesleepte. Nu komen zij te
pas. Zoo zie je. Wie wat bewaart, heeft wat.
Als Nora thuis komt, neemt Saar haar bij de hand en brengt haar triomfantelijk
naar de keuken, waar onder de tafel in de mooiste der tien oude hoedendoozen op
zachte wollen lappen - Saar zal een kussentje maken vanmiddag - een broodmagere,
vuile grijze kat ligt met twee jonkies.
‘Wat zegt je dààrvan? Hij kwam met een, ik gaf hem melk en ging gauw
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deze doos van zolder halen. Toen 'k terugkwam, lagen er twee piepende ratjes van
kattebeesten in het gras. De tweede moet hij gehaald hebben van daar, over de
schutting. Zij heeft gehaald, bedoel ik. Het is een zij natuurlijk.’
‘O, Saar, wat zalig, drie katten tegelijk. Voor ons ieder een. Ik neem deze met de
witte pootjes. Anna krijgt de oude!’
‘Ja, als zij het goed vindt.’
‘Goed vindt? Natuurlijk vindt zij het goed. Dit is toch ons eigen huis. En nù zal je
eens wat zien, Saar! Tegen beesten is Anna altijd echt lief, zoo heel echt lief, weet
je, zonder voor den gek houden, zonder plagen, zoo ik weet niet hoe. Let maar 's
goed op!’
Zij zitten beiden op hun hurken voor de mooie hoedendoos van glimmend, kalkwit
papier en streelen om beurten de groote, grijze en vuile kat over haar broodmageren
ribbekast. ‘Wat spint-ie hard, hè Saar?’
Saar buigt over den hoogen rand der doos heen en luistert met haar goede oor,
de hand als schelp erachter. Zij hoort niets.

IV
Nora hinkt naar huis. Zij heeft een gat in haar knie, een winkelhaak in haar jurk en
een bloedende lip. Nu, om de knie bindt je je zakdoek, de lip lik je voortdurend af
en de winkelhaak stopt Saar. Het is anders een verschrikkelijke winkelhaak. Als
Saar d i e onzichtbaar stopt, laat Nora het beslist zien aan Handwerkdame. Oh,
Goede Vader, Handwerkdame moest haar hier zien hinken! Een meisje moet vóór
alles Dame zijn, zegt zij onder elke les. De kinderen wachten al op haar lijfspreuk.
Nu, dan moet Handwerkdame ook niet altijd op haar hoofd krabben en daarna
tusschen haar nagels kijken. Maar in de handwerkles je hoofd krabben of na
schooltijd met jongens vechten is toch nog een verschil!
Nora likt het bloed van haar gezwollen lip en slikt het door. Wat een weeë, zoete
smaak in je mond. Hoe ontzettend gemeen en laf van dien jongen, om haar van
achter aan te vallen en haar van de ton te gooien. Zij zal hem morgen een paar
klappen geven, dat hij suizebolt. Voortaan moet zij beter oppassen. Lafaards zijn
er genoeg, die het een heldendaad vinden haar in den rug aan te vallen bij een
tongevecht. Zij zal aanhoudend heel vlug en onverwacht omkijken, òf - zonder
omkijken voortdurend achteruit trappen. Dàt is beter!
De school stelt het grootste belang in Nora's tongevechten. Het afwachten van
den vijand, staande op de ton, is haar alleenrecht. Niemand doet het na. De jongens
toonen hun minachting en de meisjes wagen het niet. Nora is klein en zwak en
dikwijls ziek, daarom mag zij op de ton gaan staan en levert vanaf haar tonnetroon
gevechten, die ontzag afdwingen, zelfs bij de groote
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jongens. Zij springt van de ton op den vijand, klemt zich met haar beenen aan hem
vast en trommelt erop los, dat hem hooren en zien vergaat. Zij valt jongens aan, die
twee hoofden grooter zijn dan zij, lummels uit de hoogste klas. Heerlijk is het, om
zoo'n slungel een blauw oog te stompen of aan zijn akelige, vieze haren te rukken
en te trekken, dat de tranen in zijn oogen springen. Zij willen het immers zelf! Zij
plagen haar zonder ophouden, zij dagen haar uit, ja, er zijn jongens bij, die heel
vroolijk en vrindschappelijk vragen om een vechtpartijtje vanaf de ton. Als Nora zin
heeft, doet zij het ook wel eens voor enkel pleizier met die aardige jongens. Zij
worden niet toegetakeld en winnen het meestal. Het is vechten voor de grap, en als
Nora niet echt woest en driftig is, heeft zij geen kracht.
De meeste kinderen uit haar klas houden niet van Nora Crielaart. Zij is een
vreemdelinge, zij heeft altijd zulke bijzondere jurken aan en haar Moeder is aan het
Theater. Als je haar vraagt, waar haar Vader is, zegt ze: dat gaat je niet aan, of zij
vertelt met haar onuitstaanbare gezicht, dat haar Vader heel gauw terugkomt en
haar elken dag van school zal halen. Hij heeft geen baard, haar Vader, en ook geen
bierbuik, hij is jong en heel groot en rookt geen vieze pijp, maar enkel sigaretten.
Niemand hoeft met hun mee te loopen, want zij spreken hun eigen taal.
De meisjes zijn woedend en besluiten nooit meer iets te vragen. De jongens
lachen en begrijpen niet, waarom de meisjes woedend zijn.
Saar moet de winkelhaak maar gewóón stoppen. Het is té veel werk om het
onzichtbaar te doen, hoe heerlijk het ook zou zijn tegenover Handwerkdame. Zoo
doodgewoon, als je de jurk aan hebt, de stop aanwijzen en vragen: ‘Kunt U het zien,
Juffrouw? Hier was een verschrikkelijke winkelhaak, punt, zwijgen. Onzichtbaar
gestopt - even wachten - door mijn Zuster, weet U. Vooral het: weet U, vrééselijk
onverschillig. Handwerkdame zou poeslief doen en dadelijk honderd vragen stellen,
want zij wil graag het naadje van de kous weten. Zij weet wel, dat Nora haar niet
kan uitstaan, omdat zij eens gezegd heeft met haar stem als een suikerklontje, dat
Nora's Mama haar slechte cijfer voor handwerken zeker niet erg vond, want
menschen van het tooneel hadden zulke héél andere ideeën. Dat héél, dat zong zij
bijna. Nora heeft toen geantwoord, zacht en onderworpen, met een even suikerzoet
stemmetje: ‘Mijn Mama is niet aan het tooneel, Juffrouw.’
‘Je Mama is toch....?’
‘Anna is aan de Opera, Juffrouw.’
‘Anna? Is dat je Mama? Zeg jij daar zoo maar Anna tegen?’
‘Mijn Mama heet Anna, Juffrouw, U kunt het op de programma's lezen.’
‘Daar gaat het niet om, meisje. Ga naar je plaats, je bent brutaal.’
‘U heeft mij nog niet geholpen, Juffrouw,’ en Nora heeft haastig een heel klein,
groezelig breiwerk, een poppenbroekje, stijf als een plank, onder Handwerkdame's
bebrilde oogen gehouden.
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Natuurlijk is Nora brutaal. Tegen al de frikken zegt zij precies, waar zij zin in heeft.
Zij weten al lang, dat geen straf noch strafwerk helpt. Dan moeten zij maar ophouden
met hun opmerkingen over tooneel en opera, over Anna, met hun vragen naar haar
leven, haar Vader en nu naar haar nieuwe Zuster. Zij zijn al net als de kinderen in
dat opzicht. Nora zou de heele frikkenfamilie wel willen uidagen tot een tongevecht.
Als dat eens mogelijk was! Kinderen zijn al niet veel waard, zij kunnen enkel plagen
en stiekum en nieuwsgierig zijn, maar groote menschen.... dat is heelemáál niets.
Vooral niet hier op deze school.
Anna zegt altijd: dat je niet wijzer bent! In een kleine plaats heb je dat altijd. Zij
moeten wat te kletsen hebben. Als het wat beter gaat met mijn hoesten, gaan wij
weer in de groote stad wonen.
Alles goed en wel, maar Anna weet niet, wat Nora op school dikwijls te hooren
krijgt, wat zij haar zeggen, hoe zij haar kunnen treiteren. Vooral in het begin was
het meer dan erg. Tegenwoordig houden zij nogal hun snoeten. En dan? De groote
stad? Dat zei Anna al verleden jaar, toen zij nog in Aken woonden. Aken was ook
geen groote stad, maar heel wat grooter dan dit gat hier en het was er duizendmaal
leuker, vooral op school. In Aken zong zij ook mee in een klein kinderkoor, opgericht
door een erg aardigen onderwijzer met rood haar, en een manke juffrouw,
waarschijnlijk zijn Vrouw of zijn meisje. De meneer gaf den toon aan en sloeg de
maat met een lineaal. Op zijn hand groeiden ook lange, glanzend roode haren. De
Juffrouw zamelde vóór het zingen het geld in. Je nam je geld elke week mee en als
je het een keertje vergat, mocht je natuurlijk toch meezingen, maar vroeg de juffrouw
vrindelijk, of je een knoop in je zakdoek wilde leggen. Als zij nog denkt aan het leuke
liedje, dat zij zongen van de hond en de kat. De jongens zongen het woef-woef en
de meisjes het miauw en de meneer sloeg de maat met de lineaal en de Juffrouw
speelde piano. Neen, in Aken was het heel wat leuker dan hier. Er reden ook trams.
Anna zegt het altijd, dat zij weer naar een groote stad terug wil, zoodra het wat beter
gaat met haar hoesten. Trouwens, het gáát al beter, zegt zij dan, hoe zou het anders
kunnen hier in die zuivere berglucht. En zij lacht. Omdat Anna lacht gelooft Nora
haar niet, al zegt zij het honderd maal. Als Anna één keertje ernstig zou zeggen,
dat haar hoesten beter werd, zou Nora haar dadelijk gelooven. Nu niet! Zij laat het
natuurlijk niet merken en praat met Anna over de groote stad. Hoe heerlijk het zal
zijn om er weer te wonen, ergens waar niemand je kent, waar je vroolijke straten
hebt en gezellige winkels met stoffen en bloemen en speelgoed en altijd gezellige
bellende trams en toeterende auto's en karren met van die leuke, dikke knollen van
paarden. Zij gaat dan elke week met Saar een avond naar de bioscoop en ook gaat
zij weer naar een groote school, waar de kinderen je niet aangapen als een
wonderdier, omdat je Moeder zingt en waar zij niet vragen, of je een Vader hebt en
waar hij is. Misschien
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krijgt zij dan ook weer een abonnement op de tram. Het behoeft nu niet meer met
een touwtje om haar hals te hangen. Zij is groot genoeg om het abonnement in haar
zak te houden zonder het te verliezen. - Wat zal Saar haar oogen uitkijken, zij is
nog nooit in een groote stad geweest. Zij was zelfs nog nooit in Amsterdam. Nora
wel. Zij was er één keer, toen zij nog heel klein was. Zij weet het nog precies. Zij
waren toen in Artis, Nora had een witte jurk aan en halve kousjes, die heelemaal in
haar schoenen gezakt waren en haar Vader, die dat zeker niet netjes vond, ging
steeds op zijn hurken zitten om de kousjes op te trekken. Er zaten waarschijnlijk
geen elastiekjes in, anders hadden zij niet zoo kunnen afzakken.
De woningen zullen wel duur zijn, vreest Nora, in de groote stad. Zij zullen er
geen eigen klein huisje hebben met een vóór- en achtertuintje, zooals hier, en nog
een groot stuk land erachter en in de verte de bergen. Het idee! Bergen in een stad.
Als zij maar een paar kamers vinden aan de straat, want trappen loopen kan Anna
niet. Toch moet zij maar niet ongeduldig worden en hier nog een paar jaar blijven,
als zij opnieuw contract kan afsluiten.
Als Nora zoo praat met haar Moeder over de toekomst, over de groote stad,
vergeet zij zelf bijna, dat het niet waar is, dat Anna natuurlijk hier aan het kleine
theater moet blijven, omdat een hoestende sopraan, zooals Anna zichzelf noemt,
geen engagement meer krijgt aan een groote opera. Het hoesten wordt immers
heelemaal niet minder, het wordt eerder erger. Overdag merk je het niet zoo, maar
's nachts hoest Anna haar longen stuk. Saar hoort het natuurlijk niet goed met haar
doove ooren. Ach wat, zij zou het toch niet hooren, want zij slaapt als een marmot.
Nog wel een snurkende marmot. Saar wordt er altijd boos om, als de Flappert zegt:
‘jij snurkte vannacht weer als een ordeel, Saraaa.’ Het is ook zóó'n akelig gehoor,
Nora ligt nog liever naar Anna's hoesten te luisteren, dan naar Saars gesnork. Het
klinkt wel naar, het hoesten, zoo hol, zoo kwellend, maar je weet, dat Anna wakker
is en in bed overeind zit. Als het even stil wordt, drinkt zij een slokje water uit haar
glas. Neen, het hoesten is lang zoo vervelend niet om naar te luisteren als het
snurken. Nora schaamt zich ervoor en vindt zichzelf vreeselijk slecht, maar als zij
Saar hoort snurken, kan zij haar niet u i t -staan. Zij zou haar kunnen slaan, kunnen
stompen, zij zou heel hard aan haar haren willen trekken. Stel je voor, dat zij haar
ton hier had en dan vanaf de ton met één sprong op Saars bed.... Nora stopt ten
einde raad haar vingers in haar ooren en zoo, diep onder de dekens, probeert zij
in slaap te vallen. Zij verheugt zich erop, Saar tenminste den volgenden morgen te
kunnen plagen. ‘Wat ronkte jij weer vannacht, zeg!’ Ronken vindt Saar nóg erger
dan snurken. Een keer heeft zij er bijna om gehuild. Die malle Saar, om te huilen
om een woord. Klinkt ronken niet mooi?
Wat een geluk, dat zij niet meer op de kamers wonen bij de Dragonder, die vond
Anna's hoesten al zoo vreeselijk om aan te hooren. Zij zei altijd:
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dat gehoest van U werkt ontzettend op mijn zenuwen en dat U nog leeft, begrijp ik
niet. Maar één ding is zeker, dat mijn zenuwen niets meer waard zijn, sinds ik in het
graf van mijn goeden man heb gekeken.’ Zij wilde altijd anijsthee voor Anna maken.
Dat verzacht, zei ze. Wat zou het op haar zenuwen werken, als zij nu ook nog Saar
hoorde snurken!
Nora is eindelijk thuis. Het was nog een heel eind vanaf de school en haar knie
brandt en klopt en is zoo pijnlijk, dat zij gedurende het laatste stuk steeds even
moest blijven staan. Het zal dadelijk beter worden. Het kloppen komt door de
zakdoek, die zij zoo stijf als een koord om haar knie heeft gebonden en voor het
branden zal Saar er wel een beetje zalf op doen.
Nora gaat door de keukendeur naar binnen. Zij likt nog even haastig met haar
tong langs haar lip, die niet meer bloedt. Saar is bezig met het eten. Zij heeft een
groot gebloemd schort voor met mouwen en twee geweldige zakken.
‘Dag,’ zegt Nora stug, ‘kijk! Mijn knie.’
‘Ben je gevallen? Toe maar, een gat in je knie. Heb je weer gevochten? En wat
voor een lip heb je!’
Nora knikt zwijgend en toont de winkelhaak, kijkt aandachtig op naar Saar en
vraagt gewichtig: ‘Zou jij die o n z ichtbaar kunnen stoppen, wat denkt je?’ Maar Saar
geeft geen antwoord, zij duwt Nora op den stoel, knielt voor haar neer, knoopt de
zakdoek los, voorzichtig, vlug en handig en holt naar de slaapkamer om spons en
verband te halen en het zalfpotje.
Nora blaast op het gat in haar knie. Het brandt als de weerga. De zakdoek zat
eraan vastgekleefd.
‘Als jij niet wat voorzichtiger wordt, breekt je nog eens armen en beenen, of je
valt een gat in je hoofd,’ zegt Saar, terwijl zij een keurig verband legt, met veel
ingewikkelde kruisingen van het smalle gaas onder en boven de knie.
‘Het is niet aardig van je. Ik zit steeds in ongerustheid op die manier. Verleden
week pas die smak op je elleboog. Buitendien is een knie gevaarlijk,’ praat Saar
met haar zware stem, terwijl zij het verband dichtnaait, voorzichtig en zorgvuldig.
Nora sluit haar oogen. Zij is doodmoe. De zalf is koel. Haar lip voelt heel groot
en dik. Er is een gekleurde plaat in het aardrijkskundeboek, twee Kaffervrouwen
met groote ringen in hun lippen. Zou dat hetzelfde gevoel zijn?
‘In het Gesticht leerden wij verband leggen,’ praat Saar tusschen haar tanden,
want zij heeft de naald in haar mond en knipt voorzichtig een paar rafeltjes weg.
‘Het was een soort eerste hulp bij ongelukken. Ik vond het erg prettig, dat wij dat
leerden. Het kan je altijd te pas komen, vooral als je zoo'n zusje hebt, als ik.’
Het is een slechte gewoonte van vele vrouwen en meisjes, om naalden en spelden
in hun mond te nemen, hoort Nora Handwerkdame zeggen. Nora's
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hoofd is zoo licht, haar knie brandt en haar lip klopt. Zij begluurt Saar door de
spleetjes van haar bijna gesloten oogen en geeft haar, als zij juist op wil staan, een
vrindelijken schop. Saar rolt achterover. Daar ligt zij in haar mooie, gebloemde schort
met de geweldige zakken en heeft moeite om overeind te komen. Zoo'n dikzak!
Nora lacht. Als zij lacht, voelt haar lip nog ééns zoo dik en groot. Waarom lacht
zij eigenlijk? Zij wil heelemaal niet lachen. Zij is doodmoe. Is het zoo grappig, dikke
Saar daar op den keukenvloer? Is haar leelijke gebloemde schort soms zoo leuk?
Nora is woedend. Zij zou woedend zijn tenminste, als zij zich niet zoo doodelijk
moe voelde. Zij is altijd woedend, als zij voelt, dat zij misschien ziek wordt. Als het
zoo gaat bonzen en gonzen in haar hoofd en als zij alles zoo vreemd vindt, net of
zij er zelf niet bij hoort, of zij in was gepakt is, in een heele dikke laag was, en door
die laag heen moet spreken en luisteren en de dingen grijpen en vasthouden, als
eten en drinken door die dikke waslaag heen moeten dringen en er dikwijls zelfs
naar smaken, dan wordt Nora beslist ziek. Het is altijd hetzelfde, het gaat altijd op
die manier. Als andere kinderen ziek zijn, hebben zij gewoon pijn in hun keel of zijn
verkouden. Zij worden dan in bed gestopt en zijn een paar dagen heel pleizierig
ziek. Zij hebben er tenminste wat aan, zij kunnen genieten van het niet naar school
toe gaan en 's ochtends niet vroeg uit de veeren stappen. Zij mogen zeggen, wat
zij hebben willen en kiezen lekkere hapjes. Nora is dadelijk te ziek, dat zij kijkt. Zij
weet nauwelijks meer, of het ochtend of avond is en ligt maar liefst met haar gezicht
naar de muur. Het duurt daarbij altijd zoo lang. Gelukkig haalt Anna zelden of nooit
een Dokter. Doktoren en tuinboonen zijn de eenige dingen, waar zij niet overheen
kan, zegt zij. Nu, Nora vindt het best. Als er maar een citroen met een rietje op de
stoel naast haar bed staat en een kommetje water om de zakdoek voor haar hoofd
opnieuw koud en nat te maken. Het ellendige suizen en bruizen in haar hoofd en
de dikke waslaag om haar heen moeten toch vanzelf overgaan. Het beste is, om
maar stil met je gezicht naar de muur te blijven liggen.
Je kunt wel merken, dat Saar heelemaal geen ziekte gewend is. Zij maakt zich
zoo vreeselijk dik, als Nora iets mankeert en was hoogst verontwaardigd, toen Anna
geen Dokter wilde halen. Anna lachte en zei, dat zij nog liever dien middag
tuinboonen zou eten; je moest van twee kwaden het beste kiezen!
Nora ligt op den divan. Het is een flinke, breede divan, met gezellige kussens
erop. Saar maakt in drie dagen zoo'n gezellig kussen, van oude lappen, van wat
gekleurde wol, je weet niet, waarvan zij zoo'n aardig kussen niet maakt. Sáár heeft
ze gemaakt, de kussens voor hun nieuwen divan, maar zij was echt boos dien
eersten avond, toen hij kwam, samen met de andere meubels, die Anna gekocht
had. Was het nog maar enkel de divan
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geweest, maar Anna had meteen een heel ameublement gekocht, met twee
gemakkelijke stoelen erbij, met een schommelstoel en zelfs met een stoeltje voor
de Poes. Eenig! Net een kinderstoeltje. De zitting is met dezelfde stof overtrokken
als de divan. Juist over dat Poezenstoeltje was Anna letterlijk opgetogen en
Papagena werd er dadelijk opgezet. Zij sprong er natuurlijk onmiddellijk weer af.
Anna zette haar drie maal erop en drie maal sprong zij er weer af. Een kat laat zich
niet regeeren! Gelijk heb je beest, zei Anna. Wat een koddig stoeltje, hè meissies,
vroeg zij steeds, maar Saar gaf geen antwoord en Nora lekker ook niet, want zij kon
het bèst, bèst begrijpen, dat Saar boos was. Of Anna al zei, dat Saar, meisjemaat,
niet zoo zwart moest kijken, want dat haar Moeder niet langer in zoo'n armoedig en
kaal gemeubileerd huis kon zitten, dat zij de laatste jaren meer dan haar lief was
op gemeubileerde kamers tegen smakelooze rommel had zitten aankijken, en dat
zij het heusch wel elke maand zou afbetalen, prompt en netjes, het gaf alles niets,
Saar schudde haar hoofd en bleef boos en verdrietig kijken. Zij vocht met haar
tranen en bij alles, wat Anna zei, haalde zij haar schouders op en zij bracht haar
hand niet aan haar oor ook, en staarde, zonder het te zien, naar het Poezenstoeltje.
Papagena lag er nu wel óp.
Anna zei toen niets meer. Zij ging een leeg klosje zoeken en bond dat met een
touwtje aan het nieuwe Poezenmeubel. Papagena keek onverschillig toe, maar
Tamino ontdekte het klosje dadelijk en vond het prachtig speelgoed. Daarna ging
Anna zingen, enkel oefeningen op aaa, iiii, oeoeo. Zij deed echt flauw en vervelend
en trok achter Saar's rug een gezicht. Nora was er woedend over en zette haar
onverschilligste gezicht op.
En hun nieuwen schommelstoel, toch veel gewichtiger dan het malle
poezenstoeltje, probeerden zij dien avond geen van drieën. Nora wist niet, hoe de
anderen erover dachten, maar zij vond dien schommelstoel eenig, zalig, heerlijk.
Zij brandde van verlangen om erin te mogen zitten schommelen en haar oogen
gleden vanaf haar boek steeds weer naar den stoel, die daar roerloos in den hoek
van de kamer stond, zoo vrindelijk, zoo licht, net of hij zich erop verheugde om
samen met je te schommelen. Een leuke stoel hoor, met zijn sierlijke glanzend
bruine leuningen. Maar dien eersten avond, hoe graag zij ook wilde, schommelde
Nora niet. Om Saar. Zij begreep het zóó goed, dat Saar boos en verdrietig was over
die dure meubelen. Saar moest er zich niets van aantrekken, dat deed zij, Nora ook
niet. Maar ja, zij had gemakkelijk praten. Saar moest per slot toekomen van het
huishoudgeld. Natuurlijk zou Anna de helft van den tijd vergeten te betalen, Saar
zou nog eens wat beleven. Als zij dan dacht, dat zij eraf was, duurde het wéér een
half jaartje. En tegen dien tijd heeft Anna wel weer iets anders gekocht, op afbetaling,
prompt en netjes, een - hoe heet dat ook weer - o ja een modelhoed, of drie paar
dotten van schoenen, of een garnituur van lila glas.
Nora heeft heete thee van Saar gehad en daarna een kop bouillon met
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een beschuit. Dat smaakt werkelijk. Wie weet, of het toch niet overgaat dezen keer.
Het is enkel door de smak van de ton, die kloppende hoofdpijn en dat duizelige
gevoel. Saar moest het weten, dat zij ditmaal om haar gevochten had! Wat zou zij
dát ontzettend vinden, die schat. Enkel omdat zij zoo groot en dik is, omdat zij er
een beetje stijf, een beetje boersch zou je zeggen, uitziet en daarbij flink doof is,
enkel omdat zij het rechte niet weten, die nieuwsgierige stinkerds, gaan zij schelden
en gemeene dingen over haar zeggen. Zoo'n mispunt van een meid komt naar Nora
toe en durft haar te vertellen, dat zij haar Zuster heeft zien loopen: gearmd met een
Bochel. Saar met een bochel. Saar gearmd met een vreemde man. Saar, die hier
niemand kent en die nog nooit een man gezien heeft, zij bedoelt gesproken, dat
heeft zij zelf verteld. Want in het Gesticht zagen zij enkel den slagersjongen, als hij
de beenen bracht voor de Zondagsche soep. Een mand vol beenen bracht hij en
hij floot altijd leuke deuntjes. Gearmd! Zij dacht zeker, die dame uit de hoogste klas,
dat zij Nora zooiets kon wijsmaken, dat Nora niet beter wist. Zoo'n nuf met haar
knalrooije wangen en haar broche. Een jongensgek was zij, een domkop. Laat zij
zich liever schamen, dat zij is blijven zitten. Een meisje, dat al aangenomen is en
nog op school zit. Hoe oud moet zij wel zijn, met haar opgestoken haren en haar
handschoenen! Saar gearmd met een bochel! Nu, zij zal het goed gevoeld hebben
en als zij één kik geeft, kan zij morgen nog meer krijgen. Of overmorgen. Eerst moet
haar knie dicht zijn! Wat in 't vat is, verzuurt niet. In elk geval zal Nora er voor zorgen,
dat er een doosje met tien vette spinnen of een dooie muis met een lintje aan haar
staart in haar lessenaar ligt. En aan den jongen, die haar achterbaks stiekum van
de ton heeft gegooid, zal zij vertellen, dat zij hem een laf weekdier vindt en niet met
zoo'n kwal vecht. Het zou goed zijn, hem meteen met de lineaal een flinke klap op
zijn kop te verkoopen en haar grooten vrind van de jongensschool te vragen, hem
voor zijn straf in de sloot te gooien. Haar groote vrind Fred doet alles, wat zij hem
vraagt. Als hij het rechtvaardig vindt tenminste en als het jongens zijn. Met meisjes
vecht hij niet, zegt hij.
Anna komt thuis. Zij kust Papagena's grijzen kattenkop tusschen de ooren, die
plat gaan liggen van zooveel liefde. Zij pakt Tamino en knuffelt hem, maar Saar
neemt Tamino en zet hem weer op den grond, helpt Anna haar hoed en mantel
afdoen en schuift een makkelijke stoel voor haar bij. Nora staat haastig op, hinkt
door de kamer, pakt Tamino en Tamina beide en zet ze met een spottende buiging
op Anna's schoot. Anna trekt haar keurig geschminkte wenkbrouwen op en zegt:
‘Dank U zeer, Freule Hink! Heeft U gevochten? Is U bevallig van Uw ton gevallen?’
‘Wat?’ vraagt Saar en brengt de hand achter haar oor en blijft staan met hoed en
mantel over haar arm.
Maar Nora geeft geen antwoord. Zij kijkt boos en hinkt terug naar
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den divan. Een leelijk oud kindergezicht heeft Nora, als zij zoo kijkt.
Anna kust nu Tamino, die blaast en zijn kokette roode bekje toont. Anna steekt
haar vinger in het roode bekje en vertelt aan Tamino, dat hij tandjes heeft als kleine
fijne tandenstokers en dat een avondcape in de kleur van zijn tongetje haar wel zou
staan, als zij zich niet vergist. Zij zal Tamino meenemen, als zij de stof gaat koopen,
satijn, en dan met zwarte zij gevoerd.
Saar doet het eten op. Zij legt een kussen in Anna's stoel en schuift Nora met
divan en al vlak bij de tafel.
‘Zij is flink gevallen, zij mag liggend eten voor dezen keer. En vanavond vroeg
naar bed.’
Nora moet plotseling hartelijk lachen, zij weet zelf niet waarom. Saar kan zoo
grappig bedisselen. Zij pakt Saar vast en trekt haar naar zich toe, roept in haar oor:
‘Net als de Turken, die eten ook liggend op hun divan.’
‘Wat zeg je, wat voor Turken?’
‘De Turken, ik zal het je laten zien, het staat in mijn boek.’
‘Ja, dat moet je doen,’ zegt Saar, te ijverig beamend, want zij begrijpt niet, waar
het om gaat, waarom Nora opeens lacht en over Turken praat. Anna heeft zeker
weer iets geks gezegd.
Saar brengt de soep binnen. Anna poetst haar nagels aan haar mouw; een
gewoontebeweging.
‘Je nagels glimmen als spiegeltjes,’ zegt Nora.
‘Ja kind, neem vooral een voorbeeld aan je Moeder.’ Anna legt op het woord
Moeder een spottenden nadruk, dat doet zij altijd. Nora vleit haar wang langs Anna's
hand en Anna liefkoost haar en zegt, dat zij een kleur heeft en dat een kleur haar
goed staat.
‘Ik houd vreeselijk veel van mijn engeltje,’ zegt Anna, terwijl Saar de schalen
neerzet en nog even terug gaat om haar schort af te doen.
‘Gelukkig dat Papagena niet op tafel zit, ik zou misschien gedacht hebben, dat U
háár bedoelde.’
‘Daar geloof ik niets van.’
Zij lachen nu beiden.
‘Wat? Waarom lachen jullie?’ vraagt Saar en lacht vroolijk mee. Saar schept de
soep op en Nora bedekt Anna's fijne, klamkoude hand met duizend kleine kusjes.
Niemand heeft zulke handen, denkt Nora. Zij let erop bij iedereen. Géén mensch
heeft zulke fijne handen met lange, spitse vingers en glimmend-roze, ovale nagels.
Net beukenootjes, vindt Nora. Zij wil het bijna zeggen, maar dat vindt Anna misschien
niet prettig.
Zwijgend eten zij hun soep. Het is een heerlijke soep, zooals alleen Saar kan
koken. Met liefde toebereid, zegt Anna. Dat bedoelt zij niet als een grapje. Alles,
wat je doet, moet je met liefde doen, zegt zij altijd, anders doe je het beroerd voor
jezelf en voor de anderen. Dit is eigenlijk het eenige, dat Anna dikwijls en heel ernstig
zegt. Anna en Saar eten met evenveel honger als
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smaak. Hun borden zijn bijna leeg. Hoe is het mogelijk, denkt Nora, zoo'n gloeiend
heete soep, de damp slaat er nog af op je bord. Zij lepelt voorzichtig en lusteloos
vanaf den kant en drinkt haastig en dorstig glàzen water. Saar schept een tweede
bord op voor Anna en zichzelf.
‘Verrukkelijk,’ zegt Anna.
‘Ik heb nog achter, hoor,’ knikt Saar en kijkt haar Moeder aan met stralende blauwe
oogen en glimmend roode konen. Anna heeft haar al zoo dikwijls gezegd, dat zij
haar gezicht niet met zeep moet wasschen, want zeep bederft de huid, zeep maakt
de huid hard en glimmend. Maar Saar wil er niets van hooren! Om je gezicht te
wasschen met enkel water vindt zij raar en vies. Maar vooral vies. ‘Dan maar vies,
ook alweer goed, glim gelukkig,’ heeft Anna toen geantwoord. Sindsdien noemt zij
haar oudste dochter dikwijls Sarah Glim!
Papagena neemt een lichten, geluidloozen sprong en gaat op de punt van de
tafel zitten, aan Saar haar rechter kant. ‘Zij zit aan je goede oor, Saar,’ roept Nora.
Anna schiet er bijna van in een lach. Liever niet, want op een lachbui volgt een
hoestbui. Maar zij brengt het trouw over aan Saar.
‘Gek kind,’ zegt die, doet drie aardappels in een half bord soep, en maakt er met
een schep groente en een mop vleesch een heerlijk maal van voor Papagena. Saar
heeft het schoteltje al onder haar stoel staan, bukt zich en vult het bakje met nog
wat jus erover. Papagena weet het precies. Zij zit er elken middag op te wachten
op de punt van de tafel. Ze spint luid, een doordringend rrrr-rrrr, een
miniatuur-oorverdovend gesnor. Zij verbergt felle, begeerige blikken achter een
loom verveeld knippen der oogleden en wacht op haar maal, de pootjes onberispelijk
naast elkaar, de staart erover.
‘Zoo, je krijgt,’ zegt Saar en staat op. Papagena, met één sprong van tafel, mauwt
nu hevig, haar staart omhoog als een levend uitroepteeken. Zij heeft eigenaardige
kinderen, deze grijze Papagena. Zij willen nooit met hun Moeder samen uit hetzelfde
bakje eten, maar klauteren op de tafel, zoodra hun Mama eet, waar zij ieder een
restje soep lekken. Tamino is een echte schrok. Hij staat dadelijk met alle vier zijn
pooten in het bord. Als hij klaar is, pakt Nora hem en veegt zijn roze teentjes af met
haar servet. Tamino blaast. Zijn teentjes zijn van hetzelfde bekoorlijke roze als zijn
bekje, een ietsje lichter, maar even lief. Tamino is schattig en blaast altijd. Tamina
doet vergeefsche pogingen om in de aardappelschaal te klimmen. Anna houdt haar
hand bij als hulpplankje. Nu kan Tamina in de schaal vallen. Zij vindt er wat droge
kruimels, die zij niet blieft. Zij gaat erop zitten. Het zit warm en het is veilig, zoo'n
witte rand rondom. Saar doet de deksel op de schaal en begint met haar brombas
te zingen van één, twee, drie en de Jood in de pot en vier, vijf, zes en de deksel
erop; toen kwam de meid en die heette Saar.... En Saar licht den deksel voorzichtig
op. Zij gluren alle drie. Tamina zit rustig op de kruimels, met kraalronde oogjes,
raadselachtig en onschuldig.
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‘Moet U dadelijk weg?’
‘Neen, tweede acte pas!’ Anna tilt twee vingers in de hoogte.
‘Dus half negen?’ vraagt Saar en steekt heel ernstig negen vingers op.
Anna knikt lachend.
‘Fijn, dan gauw drie thee,’ roept Nora en steekt drie vingers in de lucht.
‘Ik begrijp er alles van,’ zegt Saar. ‘het Doofstommeninstituut is er niets bij.’
Het zijn aardige kinderen, die twee van mij, denkt Anna. Geen sufferts.
Saar ruimt af. Zij haast zich en neuriet. De vaat doet zij straks, dan kan zij nog
even gezellig bij hun zitten en dadelijk thee zetten.
‘Waarom heb je nu weer gevochten,’ vraagt Anna, een beetje onverschillig.
‘Ach, ik weet niet, een uit de hoogste klas zei wat van Saar.’ Nora antwoordt even
onverschillig.
‘Wat kan 't je schelen, kind! Wat zei ze?’
‘Kan mij wèl schelen, laat zij haar leelijke leugens voor zich houden. Zij zei, dat
Saar met een bochel liep. Gearmd, Anna, samen met hem gearmd.’
Anna trekt zwijgend haar keurig gepenseelde wenkbrouwen heel langzaam en
hoog op en Nora spreekt verder, levendig nu, bijna heftig. ‘Ja, gearmd, stel je voor,
Anna, met een bochel. Dat zegt zij enkel omdat Saar er een beetje stijf en raar uitziet
en omdat zij doof is natuurlijk en zij niets te weten komen van mij. Want ik sla ze!
Hoe kan Saar nu met een bochel loopen, een man met een bochel. Zij kent hier
niemand.’ Nora windt zich op. Haar stem klinkt hoog en slaat af en toe over.
Anna zwijgt en poetst haar nagels langs haar mouw. Langzaam gaat haar hand
op en neer. Tamina van onder een stoel vindt het prachtig en kromt haar nietig
klein-katteruggetje voor een volmaakten sprong. Saar zingt in de keuken een aria
in Bas, zooals Anna het noemt. Je hoort vaag het klepperen der borden en het
brommende zware stemgeluid. Saar is echt in haar humeur. Hoor maar, zij zingt
het lied van d'arme Moeder, tararaaara, ach Uw zoon, hij leeft niet meer, hij stierf
jeugdig, tralalaaala, hij zeeg neer op 't veld van eer. Saar kent hoopen van die liedjes
met kermiswoorden en lange uithalen. Die leerden de meisjes elkaar in 't Gesticht.
Stiekum natuurlijk. Alles stiekum. Nora luistert.
‘Flappertje, Flappertje,’ klinkt opeens Anna's stem. Nora schrikt ervan. Zij hoort
den bekenden klank van vrindelijken spot, dien zij zoo goed kent en die haar altijd
in spanning zet, of zij wil of niet.
‘Dat met dien bochel is misschien wèl waar. Denk maar eens goed na. Saar kent
hem en jij kent hem zelf ook.’
‘Ik? Ik ken geen bochel.’ Nora kijkt Anna angstig, bijna vijandig aan. Zou Anna
haar voor den gek houden? Zij had niets moeten zeggen. Het was alles zoo leuk
vanavond.
Anna streelt langzaam over de zachte velletjes van Tamino en Tamina,
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die ineengerold op haar schoot liggen te slapen, vast en eensgezind. Tamina is
werkelijk misdeeld, zoo'n Cypersch poesje met enkel witte oortjes en een witten
staart. Anna zegt, het lijkt wel, of zij staart en oortjes heeft gehuurd, bij gebrek aan
een stukje Cypersch vel. De Flappert heeft daarom toen zoo vreeselijk moeten
lachen, dat zij er tranen van huilde. Waarom denkt zij daar nu aan als aan iets heel
vers, aan iets, dat duizend jaar geleden gebeurd is en waarover zij nu onmogelijk
meer zou kunnen lachen. Dat is niet meer noodig, al blijft het erg leuk. En natuurlijk
kent zij den Bochel, zij ziet hem opeens, hij heeft altijd een heel grooten hoed op,
zoo'n artiestenhoed, en een losse zwarte das om zijn hals, die net gestrikt is als de
breede haarlinten van sommige meisjes uit de hoogste klas. Hij is heel klein en heeft
een grooten neus, die een beetje scheef staat. Hij spreekt veel en is erg grappig.
Maar hij sputtert. Je moet nooit bij dien man in de buurt komen zonder een
opgestoken parapluie, zegt Anna van hem. Maar zij houdt veel van hem, van den
Decorateur. Ja natuurlijk, het is de Decorateur van de Opera. Hij heeft een klein
bocheltje en Nora heeft eens op zijn fiets gezeten.
‘Bedoel je den Decorateur, Anna?’
‘Ja, m'n kind, zie je wel, dat je hem kent.’
Anna vertelt nu, steeds met dezelfde spottende onverschilligheid, dat Saar ook
eens kennis met hem heeft gemaakt, al een heel poosje terug, en dat hij, altijd
grappig en daarbij hoffelijk als hij is, haastig een paar Hollandsche zinnetjes vroeg
en ze Saar in 't oor riep. Saar was doodverlegen, bloosde! Natuurlijk! Je begrijpt,
veel blozende meisjes ontmoet hij niet bij ons. Saar is aardig, frisch, jong....
‘Maar gearmd loopen Anna? Waarom gearmd?’
‘Lieve God, hij is haar zeker tegengekomen en heeft haar zijn arm aangeboden.
Kind, je lijkt wel een houten dominee. Wat vermoeiend! Er zijn meer mannen, die
een meisje hun arm aanbieden. Zelfs Faust bracht het zoover.’ En Anna begint te
zingen, terwijl zij opstaat en in elke hand een slapend katje voorzichtig draagt en
zacht neerlegt op het Poezenstoeltje: ‘Mein schönes Fräulein, darf ich 's wagen....’
en de rest met pianobegeleiding.
Dus het is wèl waar. Nora moet naar die Nuf uit de hoogste klas toegaan, haar
de hand reiken en zeggen: ‘Het spijt mij, je hebt niet gelogen, mijn zuster liep met
een kennis van ons.’ Als je het waagt er iets van te zeggen, krijg je opnieuw je portie.
Dat zal zij er niet bijvoegen, maar ze denkt het nu. Waarom heeft Saar het niet aan
haar verteld? Zij vertelt haar altijd alles. Alles!
Nora staat op en hinkt naar de piano. O, wat brandt en steekt die lamme knie.
Anna zingt: ich liebe dich auf ewiglich. ‘Deze paar woorden zijn zóó mooi, Noor, ik
zou in de heele Margarete....’
‘Ach nee, Anna, luister nu eens. Waarom heeft Saar mij niets verteld van
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dien bochel, den Decorateur bedoel ik. Had zij mij maar wat gezegd, dan had ik die
flapnuf vandaag niet zoo - e -....’ Nora kijkt Anna vragend aan, met groote verbaasde
oogen. Zij begrijpt het werkelijk niet van Saar. Nora's gezicht is nu bijna mooi, heel
jong en argeloos.
Anna slaat de armen om haar heen en zegt, dat het niet hindert en dat het heel
begrijpelijk is, dat Saar niets gezegd heeft. Zij zelf wist er ook niets van.
‘Zij vindt jou waarschijnlijk te jong en mij te oud om het te vertellen, denk ik. En
buitendien heeft ieder jong meisje graag een hartsgeheim en een bochel is tóch
een man, nietwaar?’ Anna buigt haar hoofd ver achterover en drukt haar kin stijf
tegen Nora's borst.
‘Ik voel je hart kloppen tegen mijn kin, klein Vrouwtje. Weet je, wat wij doen? Wij
doen, of wij van niets weten, en als Saar eens wat over hem zegt, kijken wij heel
verbaasd en onnoozel en vinden het reusachtig aardig.’
‘Ja, maar zou zij dan wel meer met hem wandelen?’
‘Wie weet, maar w i j merken niets.’
Zij praten nu als twee kinderen, die samen een geheim hebben. Nora strijkt met
haar vinger over Anna's wenkbrouw en kijkt of het zwart afgeeft.
‘Saar heeft nooit iets gehad in haar leven. Laat haar maar gerust eens gearmd
loopen.’
Nora begrijpt het nu héélemaal. Hoe vreeselijk om nooit vrindjes gehad te hebben,
zooals zij op school heeft, om van haar groote vrind Fred, van de jongensschool,
die al veertien is, niet eens te spreken. Saar heeft nooit jongens gezien, enkel de
slagersjongen, die de beenen bracht voor de soep en een wit voorschootje aan had
en nooit wat tegen de meisjes van het Gesticht mocht zeggen. Daarom floot hij
zeker maar alle mogelijke leuke deuntjes. Dan hadden zij toch wát.
‘Maar die Bochel, Anna? Dat is wel jammer!’
‘Nou ja, liefde is blind moet je maar denken en een bochel zit van achteren.’
Anna staat op, gaat naar de slaapkamer, Nora hinkt terug naar den diwan. Haar
been slaapt. Zij heeft al dien tijd op één been gestaan. Wat k a n Anna engelachtig
lief zijn! En als het er op aankomt, weet zij alles.
(Wordt vervolgd)
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Bevrijding
door Hermien Manger
Ik zeg u, leiders van weleer:
Verwacht mij niet meer in uw woning.
Geen laffe zaligheids-belooning
Na kerkering verlang ik meer.
Ik haat dat laagje goudvernis,
Waarmee g'uw huis maakt tot een tempel.
Daaronder weet ik 't ware stempel:
Mij was het een gevangenis,
Waarin mijn afgetobde geest
Zich voelde leugens opgedrongen
Als mist, verstikkend voor de longen.
Ik zeg u: 't is genoeg geweest.
Nu zwerven mijn gedachten vrij
Als meeuwen, zoekend langs de kusten
Naar voedsel, zonder ooit te rusten.
Zoo is mij 't leven rijk en blij!
Neen, ik betreurde het nog niet,
Dat ik den moed had, weg te vluchten.
Nu adem ik de reine luchten
Van waarheid, die het denken biedt.
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Tea-room
door Flora de Lannoy
PAUL Verena is zeer vroeg gekomen, hij verwacht de jongen met het vlashaar. Pas
twee uur. De Tea-Room is leeg, koud en groot; het fletse daglicht en de armzalige
gloeilampen vermoorden elkaar in het lege hok, dat wacht zonder begeestering.
Het podium is als een eiland in een dood meer; als oude marionetten die van hun
draadje zijn gevallen staan daar de bas en de pauken. De piano lijkt vochtig. Als
men er in de stilte met een hamer moest op slaan zou alles instorten, maar die klank
zou altijd blijven en misschien een richting aangeven.
De jongen met het vlashaar is gekomen en Paul zegt hem dat van de piano; de
jongen ziet hem sterk aan en zegt: ‘Zo zal het ook met u gaan, Verena.’
Drie uur. Al het licht wordt aangestoken, daarmee is de dag uitgeschakeld.
Kristallen luchters als in oude burgersalons maar minder sierlik, in 't midden moderne
lichtbakken, de vensters in mat glas met kubistiese tekeningen en versierd met
ouderwets geplooide gordijntjes. Er is voor alle smaken, het stoort niet, 't is onder
de middelmaat en onbenullig.
De eerste klant komt binnen. Het is een oude joodse vrouw, haar vette handen
schitteren als de verlichte kralen en haar groot gezicht is sterk gepoederd. Zij kan
in die grote lege zaal geen plaats vinden, haar blauwe onderlip beweegt kwaadaardig,
zij schuift enkele stoelen van hun plaats en gaat mompelend weer weg.
De jongen gaat ook weg. Verena zoekt muziek uit. De lift brengt volk. Drie dames
op leeftijd, ze doen dadelijk hun pelsmantels af en leggen beslag op een vierde
stoel, ‘pour Jeannette’ zegt de oudste met een mannenstem. Zij zijn meer dan
weelderig gekleed en niet zuinig op hun ‘décolleté’. Intussen zijn weer anderen
gekomen en ook het orkest, vijf of zes man, doet zijn intrede. Zij konden broeders
zijn, zo sterk hebben allen dezelfde uitdrukking. Verena groet hen vriendschappelik.
Hij is lang, mager, donker, abnormaal of ‘chéri-des-dames’ of beide. Er is iets in
hem dat slaapt, een natuurwet die zijn voorvaderen of hemzelf of een zijner nazaten
voorbestemt om een gevoel te uiten, dat zij allen bezitten maar niet machtig zijn.
Hij ordent nog een en ander en onderzoekt naar zijn publiek van elke dag. Tegenover
hem is de zeer schone jonge vrouw met haar kindje. Een zachte warmte straalt van
haar uit en de lachende baby is fijn speelgoed in haar sierlike handen. Daar is nog
een andere jonge moeder die zich een schoon gezicht geschilderd heeft, zij is zeer
ernstig en schijnt op haar doorgang in het leven diepere sporen achter te laten.
Schuin over het podium zit het afgrijselike mens-met-de-zenuwen, een wrak, met
een hoofd als de ellende
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zelf; zij zingt altijd mee, bibberend, met rode vlekken op de jukbeenderen en ontblote,
valse tanden. De oude, dikke vrouw, die zeer duidelik haar hele leven heeft
gezwoegd, zit daar triestig te poseren. Het zijden kleed poft geweldig op de gewurgde
boezem en laat een beschaamde roodvlezige hals bloot. Aan het raam zit een
kaalhoofdig oud heer, hij vergeet voortdurend zijn gezicht onder kontrool te houden
en gluurt onhebbelik met openhangende mond naar een paar frisse bakvissen, die
rood van opwinding gichelen vlak voor het podium terwijl zij vrijpostig naar Verena
opzien met veel beloften in hun onverantwoordelik jonge ogen. Vlak bij de uitgang
zit de zwijgende dame-die-rookt; haar gezicht is het onomstootbaar bewijs van een
verleden (niet omdat ze rookt, zij rookt omdat zij een verleden heeft). In het midden
onder het helle licht, zit de kokette-dame; zij koketteert met het publiek, het orkest,
de bediening, zelfs met de opzichter. Deze dwaalt behoedzaam tussen de stoelen
om, gedienstig, voor drie mensen drie plaatsen, voor één mens één plaats te vinden;
hij plant zijn grote voeten voorzichtig op het tapijt; aan 't einde van zijn lange armen
zwieren, wat angstig, zijn saamgeknepen vuisten en zijn slipjas vlagt bescheiden
om zijn gekromde rug. Hij lijkt op Smerdiakov van de Karamazoffs. De grote statige
vrouw (klant van vier uur) laat hem elke dag vóór haar uit gaan als een eerewacht;
hij vindt de geschikte plaats en buigt, zij glimlacht minzaam terug terwijl zij zich
zwaar neerlaat op de voorgeschoven stoel. ‘C'est la baronne’.
Dertien jaar staat Verena zo op een podium en leeft op de zelfde diapason, zonder
revolusie.
Wat is er nu veranderd, sedert hij de jongen met het vlashaar ontmoet heeft? De
omgeving niet, hijzelf ook niet. Het komt door de gesprekken die hij 's avonds heeft
of door het boek dat de jongen hem heeft meegebracht. Hij denkt er voortdurend
aan om groot te zijn voor zichzelf, enkel voor zichzelf, los van de mensen en los
van het sukses. Iets groots doen, in en voor zijn eigen binnenste leven, als in een
slaap en dan niet meer ontwaken. Hij is niet verward en hij verwacht niet dat een
bepaald uur hem zal worden gegeven, maar het komt plotseling. Hij heeft de jongen
met het vlashaar enkele dagen niet gezien en hij staat vaster op zichzelf. De morgen
van die dag is gewoon verlopen, maar nu hij op het podium staat heeft hij zekerheid.
Hij zal Bach geven zoals hij altijd gevoeld en nog nooit gespeeld heeft, omdat hij
nooit heeft kunnen besluiten iets te doen dat van hemzelf uitgaat; hij was bang voor
het belachlike en durfde daarom nooit buiten de orde treden. Nu zijn al die skrupules
weg, zijn angst is weg, hij denkt niet meer, hij voelt alleen nog maar en sluit daarmee
de buitenwereld af. Hij voelt en speelt nu hetzelfde en zou bijna elke toon in woorden
kunnen omzetten. De eerste speelse tonen stralen uit als overmoedig vroeglicht op
wat vochtig
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gras, een zeer fijne snaar wordt aangeroerd, waarmee een teder leven begint. Al
die teederheid groeit tot een ziedende macht en beukend op zijn eigen zwellend
hart ploft het er kuilen van onrust en spiralen van verlangen. Hij is niet meer hij, hij
streelt en geeselt en verslindt terwijl hijzelf wordt verslonden. De angst volgt en
dwingt hem te volgen tot een rust. Die rust is als een klok die stilvalt omdat de veer
te straf gespannen is. Daarna slaat de onrust als een dwaze slinger en jaagt hem
voort en jaagt nog harder als een versnelde film wiens razend tempo hij voorbijloopt,
tot hij plots in volkomen verstarring achterblijft en vluchten wil als verschrikt wild
voor de jager. Hij kan niet ontkomen, de jager heeft hem in zijn macht, een laatste
moment van spanning en het schot valt. De overrompelde zenuw trilt nog na over
de laatste tonen, er komt geen slotakkoord en de rust kruipt langzaam nader.Hij blijft staan, beweegloos, ondoordringbaar voor wat rond hem is; opeens wordt
hij wakkergeschokt door twee ogen die hem aanstaren, de jongen met het vlashaar.
Het publiek heeft niet opgehouden te doen als altijd, drukte van stemmen, gerammel
met kopjes, wat mager sukses. Hij ziet het dierlike in bijna al die gezichten maar op
hetzelfde ogenblik laat het hem geheel onverschillig. Bij de muzikanten is verbazing,
zij juichen hem toe en wat hem verbaast: zij hebben gedeeltelik begrepen.
's Avonds loopt hij langs de dijk met de jongen. Na een tijd zegt deze zacht:
‘Eindelijk dan.’ Op dit ogenblik is er bij Paul Verena iets als een ontmoeting van zijn
dubbele persoonlikheid, hij barst uit: ‘Nu is het gedaan, de deur op mijn leven is
dicht.’ De jongen ziet hem stralend aan en schudt zijn vlashoofd: ‘Ze staat nu open,
ver open. Denk aan de piano, Paul. Gij hebt er in de stilte hard op geslagen, heel
uw automatenleven is ingestort, de klank blijft en geeft een richting aan.’
Van dat ogenblik heeft Paul Verena afgedaan met alles wat gedurende die dertien
jaar zijn leven uitmaakte. Hij leeft voor zichzelf, sluit zich op, werkt en mislukt en
herbegint. Hij zondert zich volkomen af en werkt onverbiddelik lange uren; hij offert
alle noodzaken op aan zijn wilskracht, hij spant heel zijn niewgevonden schat op
één snaar en laat haar voortdurend klinken en durft en kan zich niet meer losmaken.
Hij eist onophoudelik nieuwe kracht van zichzelf, verbruikt ze roekeloos in één adem
en ontstelt meer en meer als het resultaat maar steeds uitblijft.
Na maanden van ontbering en dodende eenzaamheid is het grote plan opgeheven.
Dat vreemde gevoel is van hem maar hij kan er niets mee doen. De toon van dat
gevoel kan hij aangeven door Bach te spelen, dat is de snaar van zijn nutteloos
schoon gevoel.
Hij vervalt in een zware apatie die alle geluiden in en om hem tot een
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gedommel maken. Hij slentert hele dagen door de buitenwijken en verdiept zich in
de altijd moeiliker wordende vraag: ‘Waarom leef ik?’ Aan muziek denkt hij in 't
geheel niet meer.
Op een kleverige herfstdag is hij ver buiten de stad verdwaald; in een open veld
ziet hij de wanhopige vlucht van een haasje en hij ziet het goedgerichte roer van
een jager; het laat hem volkomen onverschillig en dat verbaast hem; hij hoort het
schot vallen en hij hoort de volgende stilte; leeg, 't is alles leeg. Dat maakt hem
plotseling woedend; hij stormt naar huis, rent met vier treden gelijk naar zijn kamer
en in een spanning zoals hij in geen weken gekend heeft wil hij nu dadelik weten
wat er in hem is overgebleven. De snaar waar hij zijn nieuw leven op gespannen
heeft moet weer klinken. Hij speelt Bach. Zijn hand is onzeker en hij is heel bleek;
zijn rug kromt zich meer en meer alsof hij gespannen luistert naar iets binnen in
hem. Hij speelt het helemaal uit, laat zijn viool zakken en blijft, alles vergetend, staan
wachten op zijn gevoel.
Niets.
Gedaan met het machtig gebaar, de brede gulp die zijn hart deed zwellen, de
verwachting die de onrust wegsloeg en het grote verlangen dat meester bleef. Geen
vervolging en geen vlucht, geen stijgerende angst en geen verweer. 't Was alles
gedaan, weggezakt als de koorts. Overgave, volgzaamheid; hij had gevolgd heel
trouw, elke toon zoals hij was aangegeven. Wat zou dat? Dat is toch normaal, dat
is de aangewezen weg voor de muziek, hij kan nog spelen, dan kan hij ook leven.
Wat was er nu toch met dat gevoel van hem? ‘De snaar is gesprongen’ zegt hij
hardop. Hij loopt de straat op, kan alles nu veel beter onderscheiden, iets dat hem
benevelde is weggezakt, het gevaar is weg, onder welke vorm weet hij niet; hijzelf
was het gevaar. Is hij dan van zichzelf verlost? - hij begrijpt het niet goed. - Als hij
thuiskomt loopt hij heel zijn vroeger repertorium weer door. Het verbaast, ontstelt
hem bijna, dat er niets is veranderd. Het is of hij, evenals een gramofoonplaat in
het midden stop is gezet en dadelijk daarop weer doordraait, zo gewoon doordraait
of hij helemaal niet had opgehouden.
Hij staat weer midden in het licht, in het warme, lege hok. De schitterende joodse
vrouw, met kwaadaardig blauwe onderlip zoekt haar plaats. Links, naast de drie
weelderige dames staat de stoel omgekeerd ‘pour Jeannette’. Enkele elegante jonge
vrouwen en jonge moeders vullen de leegte met hun eigen leegte. Smerdiakov's
dubbelganger doet gewichtig en zoekt plaatsen. Rechts van het podium zit een zeer
schone jonge vrouw; zij slaat soms haar wonderbare ogen op naar Verena en zonder
dat er merkbaar iets in haar gezicht verandert, komt er een raadselachtige
uitdrukking. Een oudere, maar even fijne dame komt op haar toe: ‘Bonjour, Georgette,
que fais-tu ici, toi?’ - ‘Mais, ma tante, on s' ennuie ici à merveille.’ Verena zoekt
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tussen de muziek naar ‘La lettre de Manon’. Voor hem ligt Bach; de pianist die naast
hem staat wil het spoedig wegbergen, te spoedig. Paul ziet hem rustig aan en vraagt:
‘Waarom doet ge dat?’ de andere is wat beschaamd en antwoordt verward: ‘Ik dacht
dat dit voor u een onaangename herinnering was.’ Paul Verena glimlacht rustig,
zelfbewust, neemt Bach en speelt.
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Kroniek
Boekbespreking
Johan van Vorden, Maja, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930.
‘De markiezin bracht op een keer dat wij het over hedendaagsche beeldhouwkunst
hadden het gesprek op het beeld in het trappenhuis. Ik vond het niet aangenaam.
Ik hoor tot de menschen die over iets waar zij van houden liever niet praten. Dat
merkte de markiezin.’ (blz. 169)
Juist! En dat merken wij ook, bij het lezen van dit boek. Maar gelukkig wordt het
de gefingeerde autobiografe - laten we maar gerust zeggen: wordt het Johan van
Vorden - somtijds te machtig en dan.... p r a a t hij misschien nóg niet, maar dan
s p r e e k t hij toch liever wél over ‘iets waar hij van houdt’. En dat zelfs zeer treffend
vaak en sterk, met een heimelijke bewogenheid - zij het tevens met een
schouderschok, een gespeelde onverschilligheid, een zoogenaamde sneer zelfs.
De jongere generatie staat tot alle menschelijke gevoel of gemoedsontroering
gelijk de oudere - de mijne dus - tot alle gevoelerigheid of sentimentaliteit. Telkens
weêr wordt het in dit boek gezegd: men heeft niet het recht sentimenteel te worden.
En bedoeld wordt dan: men mist het recht zijn gevoel te toonen. Gevoel is iets dat
men schroomvallig moet verbergen, waarover men zich min of meer te schamen
heeft. Het is eigenlijk niet meer dan iets lichamelijks (buik- of kiespijn) waarover
men in gezelschap, uit een gevoel voor houding of waardigheid, niet spreekt. Op
blz. 100 van Maja lezen wij: ‘Ik zal de maanden bij Emilie doorgebracht nooit
vergeten. De eenheid in het gezin had niet het beklemmende zooals bij Herman en
1)
Carla . Er woelden kernen van leven onder de rustige oppervlakte. Aan mijn lichaam
leek dag in dag uit warmte te worden toegevoerd.’
Aan mijn lichaam.... Ja, en toch, hoe dikwijls, gelijk in dit zinnetje op vrij onbeholpen
wijze, heeft Maja (Johan van Vorden) haar (valsche?) schaamte overwonnen en
ons haar ontroeringen meegedeeld! (N'en déplaise de auteur zelf; wie weet?) En
het is daarom ook, dat ik M a j a een veel mooier boek vind dan A l e x ' V r o u w e n ,
het vorige, het eerste van Johan van Vorden. Het is niet zoo ‘schitterend’, maar het
is veel menschelijker, veel inniger. Men zou ook kunnen zeggen - om dezen roman
op een van ouds beproefde manier te definieeren en te prijzen -: een vrouwenkarakter
werd hier geteekend, dat wij, ondanks het fel persoonlijke, het schijnbaar
tegenstrijdige ervan, allen herkennen: tegelijk liefdevol en gemakkelijk

1)

Bedoeld is óf: had niet het beklemmende van die bij Herman en Carla, óf: had niet iets
beklemmends zooals bij Herman en Carla. Men moet niet te veel op de taal letten, hier en
elders. Het boek is soms nonchalant geschreven, maar dit kan geëxcuseerd worden door de
fictie dat het niet Van Vorden is die het geschreven heeft, maar Maja zelf.
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scheidend, eigengereid en toegeeflijk voor anderen, zelfingenomen en gemarteld
door zelfcritiek, fier en deemoedig, stug en behaagziek.... Maar in den grond is het
ons, bij het lezen van een roman, toch nooit te doen om het opmerken van zulke
psychologische knapheid. Wij willen geboeid, meegenomen, wij willen ontroerd
worden. Gebruik ik hier de woorden geboeid en ontroerd niet al te veel als
synoniemen? Ook geest, koele en scherpe geest, sprankeling van vernuft of
scherpzinnigheid, boeit ons. Goed, maar als wij de zaak eens nauwkeurig nagaan:
is ook zúlke geboeidheid niet een soort van ontroering, bewogenheid? De ergste
dwaling van sommige jongeren lijkt mij juist, dat zij ontroering met huilerige
meewarigheid verwarren. De allerheerlijkste, allerhoogste ontroering, die door de
groote schoonheid verwekt wordt, kan ons zeker ook tranen in de oogen brengen,
maar zij brengt ons in het gemoed (ú in het lichaam misschien, o gefingeerde Maja!)
een wijdheid van geluk, die met huilerigheid heelemaal niet te vergelijken, laat staan
maar éven te benoemen valt.
Hoe dit zij, ook door zijn rake en scherpe geestigheid boeit ons in dezen tweeden
roman Johan van Vorden, ook de ‘schittering’ van zijn A l e x ' V r o u w e n (waarop
velen zich blind staarden) is er lang niet vreemd aan. Ik begrijp dan ook niet dat
sommige recensenten in dit boek een achteruitgang konden zien. Het is integendeel
dieper en voller dan zijn voorganger, zou ik zeggen. Hij lijkt mij gedragen door een
krachtiger en hartstochtelijker levensgevoel. Onderdrukt werd dat levensgevoel ook
hier. Maar het breekt toch telkens uit, als tusschen de vingers van een gespannen
vuist: de mildheid, de menschenliefde, het verlangen naar een liefderijker wereld,
die er in besloten liggen, komen wel degelijk aan den dag. Over A l e x ' V r o u w e n
schrijvend ontsnapten mij destijds woorden van teleurstelling. Er zou misschien
reden zijn daarop terug te komen. Want wat ik in M a j a ontdekte, moet in kern toch
ook al aanwezig geweest zijn in dat eerste boek. M a j a , in elk geval, geeft mij veel
meer vertrouwen.
Vinden sommige jongeren het misschien wêer niet modern genoeg? Ontstemt
het hen wellicht, dat Maja, ouder wordend, menschelijke en levenswaarden gaat
opmerken en hoogschatten, die zij in haar jeugd verwierp? Is deze ervaring dan
zóó iets nieuws en.... hinderlijks voor hen?
H.R.

Eugène van Herpen, Droomwereld, Amsterdam, Nederlandsche
Keurboekerij, 1930.
Hoe is het toch mogelijk! Ik bedoel: dat zulke boeken nog worden geschreven en
uitgegeven. Het verwondert mij telkens opnieuw.
En ditmaal was de uitgeefster zelfs een - zich noemende - Keurboekerij. En
kondigde zij haar uitgave aan als iets zéér buitengewoons, ja iets ‘ge weldigs’! Al
dit onnoozele geredeneer, deze werkelijk zeldzame verzameling grove banaliteiten.
Het is bijna ongelooflijk.
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Als wij bij de verveelde lectuur van een prul als dit aan een roman als Maja komen
terug te denken, hoe gedistingeerd komt ons dan het slordigste zinnetje daarin nog
voor. Ik zeg dit alleen maar om zekere afstanden aan te geven.
H.R.

Antoon Coolen, Peelwerkers, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's U.M.
1930.
Nu zoo langzamerhand de jonge Brabantsche schrijver Antoon Coolen tot de
middaghoogte komen gaat van zijn talent, is het of er schaduwen trekken voor de
zon. Loopt zijn verbeelding niet in zich zelve vast? Heeft zij zich niet gevangen
gegeven aan een te eng begrensd thema, dat geen vruchtbaarheid voor gansch
een schrijversleven bezit?
Deze en dergelijke vragen dringen zich op bij de lectuur van ‘Peelwerkers’. Nog
merken wij geen inzinkingen, nog kunnen wij verbeteringen naar stijl en compositie
constateeren zelfs; maar wij, lezers, raken vermoeid reeds door herhalingen;
herhalingen, die dat in strikten zin wel niet zijn (want ieder boek van een schrijver
is een ‘nieuw’ boek, dat naar zijn wezen niet verbonden aan eenig voorafgaand
behoeft te zijn), maar waarin ons toch op al te nadrukkelijke wijze reminiscenzen
treffen aan oudere werken. Wij kennen deze Peel nu, zooals zij leeft in Antoon
Coolen's verbeelding, en wij verlangen, dat hij ons thans ander leven toebrengen
zal met even groot talent, met even groote zielskracht.
En misschien naderen wij hiermede eerst de vuurproef, die Coolen's
schrijverspersoonlijkheid is opgelegd. Van ganscher harte hopen wij, die tot de
eersten behoorden, die getroffen werden door de zuiverheid van zijn werk, dat hij
haar onbeschroomd zal weten te doorstaan!
ROEL HOUWINK

G.W. van Vierssen Trip, Mientje Watsinga in den Heilstaat, Rotterdam,
W.L. & J. Brusse's U.M., 1930.
Wij vermoeden, dat de schrijver van dezen roman de werkelijkheid te dicht op den
voet gevolgd is om de vleugels zijner verbeelding naar behooren te kunnen uitslaan.
Zij zijn stuk gestooten tegen de realiteit. Er is geen vaart, geen stuwend rhythme in
dit boek. Het bestaat uit een stabiel mengsel van ervaringen en ontledingen, maar
er ontspringt geen kracht aan. Het leven wordt erin niet in gloed gezet.
Wat kan het nut zijn van deze geschiedenis, uit welke noodzaak werd zij te boek
gesteld, gedrukt nadien en uitgegeven? Het spijt ons, maar wij zijn den drang niet
op het spoor kunnen komen, die tot de conceptie en later tot het neerschrijven van
dit verhaal hebben geleid. Er staan geen dwaasheden in. Het is alles weloverwogen.
Maar toch prefereeren wij onbeholpenheid en dwaasheid boven deze degelijkheid.
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Leeren kan men in elk geval uit een en ander, dat het opschrijven van een wereldof levensbeeld nog niet het aanzijn schenkt aan een roman in den strikten zin van
het woord; dat waar de verbeelding machteloos blijft, ook de beste wil en de meest
conscientieuze volharding niet in staat zijn de schoonheid wakker te roepen uit haar
sluimering.
ROEL HOUWINK

Piet van Veen, De gevaarlijke Leeftijd, A'dam, Ned. Uitgeversmaatschap,
1930.
Is er in boeken van deze soort nog iets van de biecht van den geschonden, verloren
mensch, of is dit geschondene en deze verlorenheid hier reeds industrie geworden,
markt-product, beantwoordend zoo goed en zoo kwaad het gaat aan de vraag van
een op sensaties belust publiek, dat zweert bij een realiteit, die met verkrachting
der menschelijke natuur is gekocht?
Wordt de romankunst een neven-industrie van de film, bepaald door de
mogelijkheden van de laatste, d.w.z. van die mogelijkheden, welke verzilverbaar
zijn?
Wij aarzelen om in dit geval reeds een oordeel uit te spreken, maar er zijn
elementen in dit boek, die er op wijzen, dat wij in ons proza stevig dien kant der
ver-industrialiseering opgaan. Het gaat blijkbaar voordeelig worden op een bepaalde
wijze ‘romans’ te schrijven; zelfs in ons land met zijn beperkt afzetgebied schijnt er
iets in te zitten, zij het dan een bijverdienste. Maar in elk geval: deze tot voor kort
ten onzent althans nog vrijwel maagdelijk gebleven bron is ontdekt. En wij vreezen,
dat het voorloopig van kwaad tot erger met deze dingen zal gaan. De jacht op
‘schlagers’ is een symptoom, dat niet nalaten zal een terugslag te doen gelden op
de auteurs. Men begint voor de markt te werken. En daarmede worden de deuren
voor onzuiverheid en willekeur helaas wijd open gezet. Deze roman dunkt ons
eenigermate een precedent. Wij zullen af te wachten hebben, wat eruit groeien zal.
ROEL HOUWINK

Rud. Tempel, De groote Illuzie, Maastricht, Leiter-Nypels, 1930.
Uit zestien sonnetten bestaat dit door de bekende Maastrichtsche drukkers fraai
verzorgde bundeltje. Doch poëzie is er niet dan heel sporadisch, in een enkele
zinswending, een als bij toeval neergeschreven woord, in te vinden; het is een
redekavelen op rijm in stoïschen trant vaak en dan weer van een zuiver romantische
allure. De Peter uit van Genderen Stort's ‘Kleine Inez’ zou zich in dit dichten herkend
hebben.
Dit nu hier is dilettantistische poëzie bij uitnemendheid. Zonder pretenties, verliefd
op zich zelf; eigenlijk meer, gelijk in den goeden ouden tijd, een bewijs van eruditie
dan van artisticiteit.
Wij gelooven niet, dat het drukken van deze zestien verzen anders dan voor het
genoegen van hun auteur is geschied: om zijn vrienden een attentie
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te bewijzen en wij aanvaarden ze in deze onschuld gaarne. De schrijver doet er
niemand een kwaad mee, de persen blijven draaien en er is niets in het werk, dat
ons noopt tot ergernis.
Figuren als deze heer Tempel behooren tot de zeldzaamheden in onze nuchtere,
gerationaliseerde cultuur. Zij zijn bestemd rariteiten te worden en hun bundels zullen
wellicht eenmaal in de vitrines van de letterkundige musea de onsterfelijkheid
deelachtig worden, als Boutens en Leopold reeds lang vergeten zijn. Laten wij ons
daarover niet al te veel opwinden. Het moet geen onverdeeld genoegen zijn door
den dertigste-eeuwer, made in U.S.A., te worden aangegaapt!
ROEL HOUWINK

W.L.M.E. van Leeuwen, Epiek en Lyriek, Groningen, J.B. Wolters' U.M.,
1930.
Dit door de firma Wolters met zorg en groote kennis van zaken uitgegeven leesboek
voor de middel-klassen van H.B.S., Gymnasium, Lyceum en Kweekscholen, voorzien
van zeer instructieve aanteekeningen betreffende inhoud en vorm van woordkunst,
verdient de belangstelling van allen, dien de cultureele ontwikkeling van de jeugd
ter harte gaat. Wij hopen, dat het, evenals het ander werk van dezen bekwamen
popularisator onzer letteren, vrucht dragen zal en dat het niet enkel een boek van
de klas zal blijven, maar dat het ook daarbuiten op menig leesplankje prijken zal
van poëzieliefhebbers. Wat kunnen onze jongste dichters er nog niet uit leeren;
hoeveel ingetogener in hun betoogtrant, hoeveel bescheidener in hun kritiek zouden
zij niet kunnen zijn, indien zij den moed bezaten zich als leerlingen bezig te houden
met een dergelijke systematische bloemlezing! Zou er niet minder onrijps op de
redactie-tafels worden gedeponeerd, wanneer men het leerbare aan de dichtkunst
weer eens trachtte te leeren en zich niet angstvallig verschanste achter eigen, heilig
gesproken, onmacht?
Zeker, wij weten wel, dat er diepere oorzaken voor de destructie van ons litteraire
leven zijn, zooals het zich aankondigt in de poëzie der allerjongsten en wij houden
boeken als die van den heer van Leeuwen ondanks hun uitstekende kwaliteiten niet
naïevelijk voor een panacee; maar toch vermoeden wij, dat zij een hulpmiddel van
niet te onderschatten beteekenis zullen kunnen zijn om onze jongsten weer het
gezicht bij te brengen op onze dichtkunst in haar geheel.
Ook het illustratieve gedeelte van het boek valt zeer te roemen, zoowel wat de
keuze der afbeeldingen als wat hun reproductie betreft.
Een bizondere verdienste ervan dunkt ons nog, dat aan den docent een zoo
groote vrijheid gelaten wordt bij de behandeling der stof en dit maakt, dat het ook
voor leeken, die belangstelling hebben voor deze dingen een zoo aangename lectuur
zal zijn. Het geeft voortreffelijk geördende leesstof en in noten de onontbeerlijke
technische aanteekeningen; beknopt, zakelijk,
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zoodat de aandacht van den lezer er in het minst niet door behoeft te worden
afgeleid. Wie dit boek gelezen heeft, is op poëtisch gebied geörienteerd. Hij is in
staat zelfstandig tot de bronnen te gaan en heeft geleerd, dat de dichtkunst hem in
staat is een levensvizie te schenken, die zijn eigen levenshouding slechts verdiepen,
verbreeden en verstevigen kan. En is dit niet het hoogste wat men van een
paedagogisch werk te verlangen heeft!
ROEL HOUWINK

Just Havelaar, Zwerftochten, Arnhem, Van Loghum Slaterus' U.M., 1930.
Er is iets weemoedigs in, deze reisverhalen te lezen van den gestorvene. Want hoe
was hij hier vrij, hoe was hij, naar den geest ook, hier zorgeloos zwervende; onder
de pressie uit van een geestelijke verantwoordelijkheid, die hem wel menigmaal
zwaar moet hebben gedrukt. Figuren als Havelaar, omringd door de gunst van een
voor het meerendeel wortelloos of ontworteld publiek, hebben zwaarder lasten te
dragen dan men uit de verte geneigd is aan te nemen. Men houdt hen voor leiders,
zich zonnend in een breede belangstelling, maar hoeveel meer zijn zij niet de
geleiden, die nauwelijks toekomen aan hun eigen woord, omdat zij antwoord hebben
te zijn, altijd weer b e v e s t i g e n d antwoord op de gigantische leegte der vragenden.
In deze verhalen is ons iets bewaard gebleven van Havelaar's eigen droom. En
wij beseffen het te laat, hoezeer deze mensch in vrijheid te kort gekomen is, hoe hij
in zijn teêrste verlangens gekortwiekt werd door de baatzuchtige belangstelling van
de honderden, die niet den moed hadden tot een eigen klein antwoord op hun
levensvragen, maar die hunkerden naar een groot, geweldig antwoord, dat zij van
een mensch als zij zelve vroegen, doch dat geen mensch kan geven.
ROEL HOUWINK

R. van Genderen Stort, Het Avontuur, Arnhem, Van Loghem Slaterus'
U.M., 1930.
Hier en daar leeft in dezen novellenbundel, die werk uit de jaren 1907-1929 bevat,
iets op van de schoonheid, welke ‘Kleine Inez’ gemaakt heeft tot een onvergetelijk
boek. Maar te vaak treft ons hier, als in ‘Hinne Rode’, gemaniereerdheid om haar
volop te kunnen genieten. Van Genderen Stort's eigenaardige, archaïseerende stijl
is ook in dit korter werk soms tot een parodie op zich zelf geworden. En men gaat
zich hoe langer hoe meer erover verbazen, hoe iets zoo goeds plotseling tot stand
kon worden gebracht, hoe een innerlijke aandrift blijkbaar alle formalisme met een
bliksemende kracht en felheid doorbroken heeft, zoodat een roman ontstond, die
reeds bij zijn verschijnen ons onmiddellijk zijn klassiek karakter onthulde.
Tegenover het vuur van dàt boek brengt dit ons slechts sintels, helaas!
ROEL HOUWINK

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

217

Prof. T.J. Bezemer, Indonesische Kunstnijverheid, platen-atlas met
inleiding, Den Haag, Ten Hagen's Drukkerij en Uitgevers-mij., 1931.
Een soortgelijke platenatlas bestond, voor zoover ik weet, nog niet van de
Indonesische kunstnijverheid, wanneer men althans de luxe-uitgaven met tallooze
afbeeldingen: ‘De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië,’ van
regeeringswege bij Mouton & Co. verschenen, buiten beschouwing laat. Stellig zal
deze platenatlas er toe bijdragen in een grooteren kring hier te lande bekendheid
te geven aan de vaak tot een zeldzame hoogte van nerveuze spanning en verfijning
opgevoerde Indonesische volkskunsten, welke helaas niet tegen de
touristen-belangstelling en de industrieële werkwijzen zijn opgewassen en in den
loop der jaren wel tot ondergang gedoemd zullen zijn. Veel, dat in dit boek werd
afgebeeld, moet thans reeds in meer of mindere mate tot de kunst van het verleden
worden gerekend.
De platen-atlas is met medewerking van het Kol. Instituut te Amsterdam uitgegeven
door de N.V. tot exploitatie van het maandblad ‘Nederl.-Indië, Oud en Nieuw.’ Men
heeft vermoedelijk den prijs laag kunnen houden door gebruik te maken van vele
reeds bestaande cliché's voor dit maandschrift, en aan deze omstandigheid valt
misschien toe te schrijven, dat hier en daar van het product van een bepaald eiland
een groote reeks afbeeldingen wordt getoond, terwijl men van het overeenkomstig
product der overige eilanden weinig of niets te zien krijgt. Hetgeen inmiddels zijn
voordeelen heeft. Zoo geven bijv. de zeer talrijke afbeeldingen van vlechtmotieven
der Tabaroe's uit Halmahéra een wezenlijker beeld van den rijkdom van Indonesische
vlechtkunst - juister uitgedrukt: van het eindeloos kunnen varieeren door de
inboorlingen van de versieringsmotieven, bij onderling gelijk blijvend stijlbesef (dit
stijlbesef verschilt dan weer in de verschillende landstreken, eilanden of
eilandengroepen) - dan een beperkter aantal voorbeelden uit diverse streken of
eilanden het gedaan zouden hebben.
Niettemin heeft bovenbedoelde opzet tot onvolledigheden aanleiding gegeven,
welke men liever vermeden had gezien; dit temeer, waar uit de onderschriften in
vier talen blijkt, dat ook gehoopt of gerekend wordt op een buitenlandsche
verspreiding. Bepaalde technieken zijn voorbij gegaan, waaruit een niet-georiënteerde
lezer de onjuiste gevolgtrekking zou kunnen maken, dat deze technieken in den
Maleischen Archipel niet beoefend werden of worden. Zoo mist men bijv. een enkel
voorbeeld van het toch zeer karakteristieke geklopte en beschilderde boombast,
uit, laat ik zeggen, Halmahéra; voorts van het gevoelige, gerookte Gajoesche
aardewerk of het beschilderde der Kai-eilanden, alsmede van het in verband vooral
met het doodenritueel even belangrijke als fraaie Soembaneesche kralenwerk.
Onder het houtsnijwerk had daarbij naar mijn inzien een voorbeeld van de vaak
prachtig besneden, zeer waarschijnlijk magisch bedoelde, plankvormige tavoebeelden
van Tanimbar niet mogen ontbreken.
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In deze richting echter voortgaand, al meer en meer het terrein van louter subjectieve
wenschen betredend, zal 'n ieder wel het zijne toegevoegd willen zien; redelijker is
het dan ook, te wijzen op het vele schoone dat wèl gereproduceerd werd. Na de
vermelde reeks gevlochten matten der Tabaroe's, vindt men dan een groote
verscheidenheid weefsels en batiks afgebeeld; en men weet nauwelijks wat grootere
bewondering afdwingt, de Soembaneesche ikats met hun sterk bezielde, vaak naar
het groteske neigende styleeringen van mensch en dier en vogel en visch (op
totemistischen oorsprong duidend?) òf de vreemd verfijnde, oud Javaansche batiks,
op andere wijze van een even sterk verbeeldingsleven getuigend. - Volgen niet
minder dan 18 bladzijden met bamboeversieringen van verschillende Papoea- en
Dajakstammen, en nogmaals treft de voor alle echte volkskunst zoo kenmerkende
en weldadige verscheidenheid dezer patronen bij hun onderlinge overeenkomsten
in stijl. Daarna komt het houtsnijwerk en de houtplastiek aan de beurt. Hierbij mag
terloops aangeteekend worden, dat het toch niet juist is verschillende voorwerpen
der laatste categorie onder den titel ‘Indonesische k u n s t n i j v e r h e i d ’ af te
beelden.
Men rekent een Javaansch boeddha-beeld toch niet tot de kunstnijverheid waarom dan wèl een korwar uit Nieuw Guinea, een voorouderbeeld uit Nias, een
doodenpaal of wachter der zielenstad uit Borneo? Inmiddels ben ik mij ervan bewust,
dat het bij de archaïsch voelende en denkende volkeren uiterst moeilijk, of liever
onmogelijk is, een duidelijke scheidingsstreep te trekken tusschen ritueele kunst en
gebruikskunst. Het decoratieve verschijnt bij hen steeds tegen een magischen
achtergrond. Iedere oningewijde zal bijv. meenen, dat het a-jour hekwerk vóór de
in dit boek afgebeelde korwars louter als versiering werd aangebracht, terwijl het
met sierkunst in onzen zin niets uit te staan heeft: deze spiraalornamentatie gaat
immers regelrecht terug op de vereering der slang als een magisch krachtig dier en
is dus firstly and lastly g e e s t e l i j k bedoeld. Ditzelfde geldt ook van vele
versieringsmotieven van vlechtwerk, ikats enz., gelijk de Inleider zelf op blz. 4
opmerkt; veel, wat den Westerling dus louter decoratief voorkomt, heeft voor den
inlander in oorsprong een direct magische beteekenis. Het zou dan echter met het
oog hierop in het algemeen aanbeveling verdienen, het geheele gebied der
zoogenaamd primitieve kunstnijverheid met een ànder woord aan te duiden, ter
onderscheiding van de decoratief-utilitaire Europeesche. In dit opzicht is onze
terminologie vaag en verwarrend, hetgeen hier aangevoerd mag worden ter
rechtvaardiging van het feit, dat animistisch-religieuze plastieken naast
kunstnijverheidsvoorwerpen in meer strikten zin over één kam worden geschoren.
Beter was het dan echter m.i. geweest, niet van ‘kunstnijverheid,’ maar van
‘ethnografie’ of kortweg ‘kunst’ te hebben gesproken.
Hoe dit zij, wij zouden de afbeeldingen der houtplastieken niet graag
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missen! Na het zestal ongemeen uitdrukkingsrijke maskers en de sombere,
beweeglijke tooverstaven der Bataks, treft vooral het bedwongen felle, onvolprezen
houtsnijwerk aan de huizen der Toradja's uit Midden Celebes, niet buitensporig en
flamboyant uitwaaierend, gelijk soms het Dajaksch ornament, en niet sierlijk en
hyperverfijnd, gelijk vaak het Javaansche, maar pakkend en bondig, tegelijk vitaal
en beheerscht.
Een koperen wajanglamp, in den bekenden, fantastischen vogel- (garoeda-) vorm
opent vervolgens de reeks prenten naar het koper en zilverwerk; hierop volgen nog
een aantal afbeeldingen, die betrekking hebben op het wajangspel en de wajang
wong, terwijl een groote reeks afbeeldingen van wapens, vooral krisgrepen, het
platen-atlas besluit. Onder deze laatste spannen de met goud geïncrusteerde,
Javaansche lanspunten wel de kroon.
Prof. Bezemer wist zijn inleiding eenvoudig en duidelijk te houden en bepaalde
zich, na enkele algemeene opmerkingen omtrent het begrip Indonesisch en omtrent
het animisme, in hoofdzaak tot een leerzame beschrijving der verschillende
Indonesische technieken.
W.J.d.G.

Russische Prentenboeken, geautoriseerde vertaling van Ljoeba Dworson
en Eliza Hess-Binger, Den Haag, ‘De Baanbreker’ (Servire), 1930.
Onbekend zijn de Russische prentenboeken hier te lande sedert enkele jaren niet.
Reeds in 1929 hield het genootschap Nederland-Nieuw Rusland herhaalde
tentoonstellingen uit zijn omvangrijke verzameling in verschillende onzer grootere
steden. Maar de boekjes in het Russisch bekijken wil nog niet zeggen de volle
vreugde ervan smaken, waar in het goede kinderboek het verhaal in regelrechten
zin uitgangspunt dient te zijn voor de illustratie.
Nu dat het vorig jaar de vereeniging De Baanbreker bij de uitgeverij Servire te
Den Haag drie series van elk drie boekjes, zoowel afzonderlijk als telkens gedrieën
onder één omslag verkrijgbaar, in Hollandsche vertaling het licht deed zien, is een
zuiverder beoordeeling mogelijk geworden. En al heeft het vertaalde dan onder de
vertaling waarschijnlijk wel iets geleden - het rhythme van enkele versjes doet wat
stroef aan, misschien omdat de vertaling (overigens verdienstelijk genoeg) hier en
daar te angstvallig letterlijk werd gehouden, ik ken met dat al niets op het gebied
van West-Europeesche of Amerikaansche kinderboekjes, dat een vergelijking met
deze kleurige en kostelijke uitgaven kan doorstaan.
De Russen zullen ongetwijfeld terstond hierbij aanteekenen: dat komt omdat wij
een ideologie hebben en jullie niet! Misschien niet zonder recht. Maar toch, zóó
eenvoudig als de Partijdigen, of deze nu communisten of fascisten,
nationaal-socialisten of liberaal-democraten zijn doet hier niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

220
ter zake, zóó eenvoudig als de Partijdigen de zaak voorstellen, is deze gewoonlijk
niet! Ook in het onderhavige geval niet.
Want laat ik met nadruk voorop stellen, dat de Russen een primitiever, dus ook
een k i n d e r l i j k e r volk zijn, dan de overige Europeanen. Zij staan dichter tot de
bronnen, waaruit het kind zijn fantasieën put, en in aesthetisch opzicht vertoonen
zij, gelijk alle primitiever volkeren, een uitgesproken decoratieven aanleg in den
goeden zin van dit woord. Zoodat men in deze boekjes bij voorbaat al iets frisschers
en pakkenders, iets directer op den man afgaands dan gewoonlijk mocht verwachten.
Inderdaad treft een primaire zuiverheid, een ongedwongen volkschheid en een
argelooze levendigheid, die al te vaak zoek zijn in de meermalen droge, vaak artistiek
gekunstelde, soms ronduit laffe, banale of sentimenteele kinderboeken der
Westeuropeesche-Amerikaansche productie.
Honderd procent hiervan toe te schrijven aan het Sowjetrégime is daarom stellig
overdreven. Ter geruststelling mag dan ook zelfs worden opgemerkt, dat van het
communisme in de boekjes bijster weinig te bemerken valt en dat deze in Rusland
meer kritiek ondervonden dan ten onzent! Hetgeen niet wegneemt dat de wijze,
waarop men in de Sowjetunie bij het vervaardigen van kinderboeken te werk gaat,
wel zeer aanmerkelijk beter is dan in de overige Europeesche landen. Gewoonlijk
toch staan hier schrijver, illustrator en uitgever in geen enkel nauw verband tot
elkaar, laat staan gezamenlijk tot de kinderen. Er is slechts sprake van een niet
altijd verkwikkelijke belangengemeenschap of.... -strijd. De taak van den illustrator
bepaalt zich meestal hiertoe, dat hij het verhaaltje van 'n ander illustreert en zijn
teekeningen aan een uitgever zendt; en deze neemt dan de verdere ‘verzorging’
op zich, zóó hij finantieel althans iets in de uitgave ziet.... Ik zeg niet, dat er geen
uitzonderingen zijn, maar dit is bij ons de regel. En de algemeene
paedagogisch-aesthetische beoordeeling volgt dan later wel, of, naar mevr.
Prins-Willekes Macdonald terecht opmerkte: ‘als het eigenlijk te laat is’....
De huidige Russische werkwijze is radicaal anders. Wetenschappelijke instellingen
gelijk het ‘Moskousche instituut ter bevordering van kinderlitteratuur,’ waar de reacties
der kinderen op hetgeen zij lezen en zien met de grootste nauwkeurigheid (buiten
hun weten om) worden opgeteekend, treft men, naar ik meen, ook elders aan. Maar
specifiek modern-Russisch is het, dat in het vaste comité voor de leiding der sektie
voor kinderlitteratuur in de Gosizdat, de Staatsuitgeverij, welk orgaan ongeveer de
helft van alle kinderboeken uitgeeft, enkele paedagogen zitting hebben nevens een
dichter, een prozaïst en een teekenaar, en dat bovendien in het gebouw der Gosizdat
jaarlijks een 20 à 30 bijeenkomsten van opvoeders (-sters), illustrators,
bibliothekarissen, kritici enz. plaats vinden, om ervaringen te bespreken en inzichten
te toetsen, alsmede om de nieuwe inge-
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komen ontwerpen te keuren. En specifiek modern-Russisch is het ook, dat de
grootste kunstenaars zich niet te goed voelen om aan deze uitgaven nu en dan mee
te werken (Lebedef toont zich in ‘De reis door Rusland’ uit de tweede serie een
Russische Van der Leck!) Terwijl bovendien geen illustrator in Rusland er over
denkt, zijn teekeningen af te leveren en de verzorging van het overige aan een
ander over te laten: hij maakt van het g e h e e l e boekje een nauwkeurig model.
Ook dit, een factor van 't grootste belang, gebeurt elders slechts bij hooge
uitzondering.
Behoeft het dan te verwonderen, dat deze boekjes op zoo'n hoog peil staan en
dat van de onderhavige vertaalde uitgaven, die vooral aan de vraag naar goede
dierenboekjes tegemoet komen, in nog geen maand tijds ruim 4000 en binnen het
jaar ruim 10.000 exemplaren verkocht werden? Het minst, wat artistiek gehalte
betreft, lijkt mij van het negental ‘Ben ik 't nou of ben ik 't niet?’ maar werkelijk briljant
zijn bijv. de eerste twee van de eerste serie: ‘Het vroolijke onweer’ en ‘De gouden
blaren.’
W.J.d.G.

Oude kunst in Zuid-Duitsland
De kunstliefhebber die deze zomer in Zuid-Duitsland reist, moet zich de gelegenheid
niet laten ontgaan twee kleine tentoonstellingen te bezoeken, die hem de gelegenheid
geven kunstwerken te zien, die anders in donkere kerken of op afgelegen plaatsen
moeilik toegankelik zijn.
In het Luitpoldmuseum te W ü r z b u r g is ter herdenking van de 400ste sterfdag
van de beroemde Frankiese beeldhouwer T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r (gest.
8 Julie 1531) een met veel zorg gearrangeerde collectie beeldhouwwerken in steen
en hout bijeengebracht. In N e u r e n b e r g bevindt zich thans in het ‘Germanisches
Museum’ een tentoonstelling van schilderwerken, welke tussen de jaren 1350 en
1450 in deze stad zijn ontstaan, vermeerderd met een collectie miniaturen en
gobelins. De meeste van deze werken zijn grondig gereinigd en van hun
overschilderingen ontdaan. Zij bieden dus nieuw en interessant studiemateriaal,
waarbij de uitstekend gedocumenteerde catalogus een flinke steun is.
Te Neurenberg ziet men aldus werken bijeen uit de periode vóór de grote bloeitijd,
voordat Dürer en zijn tijdgenoten aan Neurenberg als schilderstad onsterfelijke roem
verleenden.
Op deze tentoonstelling blijkt voortdurend dat ook vóór 't eind van de 15e eeuw
in Neurenberg een bloeiende en zeer aktieve school van schilders bestond en dat
er merkwaardige altaarstukken werden gemaakt. Namen van schilders kennen wij
niet uit deze tijd, bepaalde persoonlikheden komen echter wel naar voren en deze
worden dan onderscheiden naar de altaarstukken die ze hebben vervaardigd. Tot
de oudsten behoort de M e e s t e r
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v a n h e t h o o g a l t a a r i n d e S t . J a k o b s k e r k t e N e u r e n b e r g . Pas
in dit jaar is de overschildering uit de 16e eeuw weggenomen en kwam speciaal de
Kruisiging van ± 1375 op een der zijvleugels in schitterende toestand voor de dag.
Wij zien thans dat ook tot in Neurenberg die eigenaardige, fijne, zeer dekoratieve,
enigszins ‘languissante’-stijl door was gedrongen, die men zowel te Praag, als te
Keulen of in Noord Italië en Vlaanderen op 't eind der 14e eeuw aantreft. Ook de
kruisiging te Neurenberg vertoont diezelfde fraai gebogen en zwierige lijnen met
welke uiterst bloedeloze menselike gestalten in nog zeer immateriële vormen tegen
een gouden fonds werden gekomponeerd. Hier en daar bewijst een markante kop
dat de kunstenaars toch ook wel oog hadden voor meer karakteristieke schoonheid
en inzagen dat door 't aanbrengen van deze een welkome afwisseling tussen de
vergeestelikte figuren kon worden aangebracht. Op 't hoogaltaar te Neurenberg
getuigen een heiligefiguur hiervan en twee ridders der Duitse orde, die als donators
knielend aan de voet van het kruis zijn afgebeeld. Men wordt hier aan de kunst van
de Italiaan Simone Martini (gest. 1344) herinnerd en men voelt het grote
internationale verband dat er tussen de kunstwerken in Europa op 't eind van de
14e eeuw heeft bestaan. Maar de ontwikkeling schrijdt verder. Langzaam, heel
langzaam ontwaakt het realisme en komen vollere, meer plasties geziene vormen
de bloedeloze gestalten verdringen. Te Neurenberg vertegenwoordigt de M e e s t e r
v a n h e t I m h o f f a l t a a r deze opvatting. Dit altaar bevindt zich op de
tentoonstelling en dankt zijn naam aan Konrad van Imhoff die het ca. 1420 aan de
Lorenzkirche schonk. Op het middenpaneel is de Kroning van Maria uiterst sober
voorgesteld. Op de rugzijde ziet men Kristus uit het graf verrijzend, ondersteund
door Maria en Johannes. Prachtig is hier de regelmatige kompositie met de vloeiende
lijnen der draperie behouden, terwijl toch de gestalten wat meer ronding en plastiek
bevatten. Een merkwaardig kunstenaar uit dezelfde periode is de M e e s t e r v a n
h e t B a m b e r g e r a l t a a r , zo genoemd naar een 1429 gedateerd altaar uit de
Franciscaner kerk te Bamberg, dat op de tentoonstelling aanwezig is uit het bezit
van het Nationalmuseum te München. In verschillende kerken te Neurenberg komt
men werken tegen van deze meester, die naast vele traditionele eigenschappen
ons verbazen kan door sterk realistiese details. In dit opzicht verdient ook de
m e e s t e r v a n h e t T u c h e r a l t a a r grote belangstelling. Dit altaarstuk werd
door het geslacht Tucher waarschijnlik tussen 1445 en 1450 gesticht en vertoont
op het middenpaneel Kristus aan het kruis tussen Maria en Johannes. Ook hier nog
fraaie dekoratieve kwaliteiten maar tevens realistiese details. Veel interessanter is
echter het Visioen van St. Augustinus, op de rechterzijvleugel. (zie de afb.) De heilige
is voorgesteld in zijn studeervertrek, het nog enigszins starre, maar in
geconcentreerde aandacht verzonken gelaat naar boven gewend. Het studeervertrek
zelf, of liever de twee boeken-
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planken vol boeken en voorwerpen die het symbolizeren, is eigenlik het belangrijkst.
Volgens de catalogus is het altaarstuk zeer zeker omstreeks 1445-1450 door één
artiest geschilderd. In deze periode is een dergelijke voorstelling van een interieur
nog steeds een uitzondering en we verbazen ons over de grote kennis waarmee
de schilder hier de voorwerpen perspektivies betrekkelik juist in de ruimte heeft
gezet. We denken aan dergelijke pogingen zoals die van de meester van het altaar
in de Magdalena kerk te Aix in Zuid-Frankrijk, waarvan het bovenstuk van de
linkerzijvleugel in ons Rijksmuseum berust. Een stilleven met boeken is hier
voorgesteld evenals op de rechterzijvleugel van het zelfde altaar, thans in 't museum
te Brussel, welke vleugel bovendien Jeremias vertoont, ijverig lezend onder de plank
met boeken. Dit werk moet ca. 1450 gedateerd worden. Al moge de schilderwijze
van het Neurenbergse stuk wat harder van kleur en wat stugger van behandeling
zijn en al is de manier waarop Augustinus zich in zijn kamer bevindt, primitiever
uitgedrukt dan bij de Jeremias, toch blijkt het op deze tentoonstelling duidelik dat
de schilders te Neurenberg niet werkeloos toekeken bij de grote realistiese stroming,
die in de 15e eeuw door Europa ging. Dat deze schilders geen leidende rol hierbij
speelden, bewijst het portret van een jonge man, eveneens op de tentoonstelling
aanwezig, van ca. 1438. Hoeveel minder fijn van uitvoering en warmer van kleur is
dit als de gelijktijdige portretten van kunstenaars als Bouts of Petrus Kristus, om
van Jan van Eyck niet te spreken.
Al moge dan in de schilderkunst van Europa 't zwaartepunt niet op Neurenberg
en omgeving liggen, voor de plastiek is dit met Zuid-Duitsland wel het geval.
Frankenland heeft op 't eind van de 15e eeuw één groot beelden houtsnijder bezeten,
wiens kunst thans te Würzburg in 't centrum der belangstelling staat. In het
Luitpoldmuseum aldaar is een uiterst sobere, maar zeer smaakvolle zaal dit jaar
aan Riemenschneider gewijd en hier zijn aan tal van zijn werken een fraaie plaats
gegeven. In zijn jonge jaren was Riemenschneider reeds een beroemd man en een
zeer geëerd burger, die verschillende belangrijke betrekkingen vervulde. Talrijk
waren de bestellingen die hem te beurt vielen en groot is ook nu nog het aantal
kerken en museums die werk van de meester of uit zijn atelier bezitten.
De kunstenaar schijnt op latere leeftijd betrokken te zijn geraakt in de
godsdiensttwisten en is tenslotte eenzaam en verlaten in 1531 gestorven.
Riemenschneider's kunst vertoont die eigenaardige mengeling van
middeleeuws-devote stemming en ontwakend realisme, welke de charme van zovele
15e eeuwse kunst uitmaakt. Prachtige portretkoppen kijken ons uit de verschillende
altaarwerken of grafmonumenten aan. Men bestudere slechts de prachtige kop op
de grafplaat voor Rudolf von Scherenberg in de dom te Würzburg (van 1497) en
vergelijke deze met de kop van de H. Augustinus van het Tucheraltaar op de
tentoonstelling te Neurenberg. (zie de afbeeldingen)
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Hoeveel doorwerkter is het gelaat bij Riemenschneider, hoeveel reëeler de blik!
Maar naast deze fel-realistiese onderdelen heeft Riemenschneider bij voorkeur
vrouwelike gestalten uitgebeeld: de Madonna, vrouwelike heiligen en ten slotte de
beroemde Eva, die nu met Riemenschneider's Adam de ereplaats heeft gekregen
in de nieuwe zaal. Men kan deze vrouwenfiguren wellicht wat gebrek aan pittigheid
en wat eentonigheid verwijten, maar toch gaat er onweerstaanbare bekoring uit van
deze nobele gestalten, die allen nog de karakteristieke S-vormige houding hebben
met de even uitgebogen heup van de 14e eeuw. De hals is wat lang, de schouders
en de vorming der borst wat smal, maar dit wordt opgeheven door de sierlik golvende
lange haren die 't ovale gelaat omlijsten. Het klassieke voorbeeld van deze figuren,
die toch reeds van merkwaardig realisme getuigen, is de reeds genoemde Eva, die
eens met Adam ter weerszijden van het zuidelik portaal der Maria-kapel te Würzburg
op een console onder een baldakijn prijkte. 't Is jammer dat de baldakijn bij de nieuwe
opstelling ontbreekt, want ongetwijfeld heeft Wölfflin gelijk wanneer hij in zijn juist
verschenen boek ‘Italien und das deutsche Formgefühl’ de aandacht vestigt op het
feit dat men de Duitse plastiek van het eind der 15e eeuw en van de 16e eeuw moet
zien te samen met de architektoniese omlijsting waarin de kunstenaar ze heeft
ontworpen. De grote bladeren die de vorm van de lichamen van Adam en Eva ter
halven hoogte hinderlik onderbreken (voor een Italiaans geschoold oog tenminste)
veranderen van proportie en worden minder groot wanneer ze een eenheid vormen
met en de beweging overnemen van de bladvormen en voluten waarop de figuren
rusten en die zij boven zich hadden.
Juist omdat het hierboven vermelde boek van H. Wölfflin zo geschikt is om ons
inzicht in de kunst van Riemenschneider en zijn landgenoten te verhelderen, zij 't
1)
mij vergund even de aandacht te vragen voor dit fraaie, juist verschenen werk.
Door vergelijking met de Italiaanse kunst uit dezelfde periode komt Wölfflin er toe
een zeer uitvoerige en fijne analyse vast te stellen van de Duitse kunst uit de
overgang van de 15e naar de 16e eeuw, een kunst die voor ons Hollanders van
huis uit moeilik te begrijpen is. Onze voorkeur voor 't meer ingetogene, het
atmosferiese en pikturale staat vaak vreemd tegenover de Duitse kunst met zijn
hevige expressie en bewegelike vormen. Deze hindert ons ook wel eens bij het zien
van de kunst van Riemenschneider; de lektuur van Wölfflin's boek leert ons hier
anders over denken.
Delft, Junie 1931.
E.H. KOREVAAR-HESSELING

1)

H. Wölfflin. Die Kunst der Renaissance, Italien und das Deutsche Formgefühl, F. Bruckmann,
München, 15 R. Mark mit 92 Abbildungen.
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M.C. Escher, grafisch kunstenaar
door G.J. Hoogewerff
TE zeggen dat de prentkunst van Maurits Cornelis Escher zich door
oorspronkelijkheid kenmerkt, schijnt een gemeenplaats. Zeer zeker is men niet
uitgepraat, zelfs heeft men nog n i e t s beweerd met te verzekeren, dat zijn kunst
sterk persoonlijke eigenschappen vertoont; doch pogende een kenschetsing van
zijn zwart-en-wit te geven komt men aldra tot het besef, dat het gaat om een
oorspronkelijkheid in een anderen dan den gangbaren zin van het woord, en dat
dus de gemeenplaats van zoo even, in dit bijzonder geval (op bijzondere wijze
toepasselijk wezende) inderdaad geen gemeenplaats is.
Een houtsnede of een steendruk van Escher goed beschouwende, zal men niet
licht zeggen ‘gunst, hoe origineel’ en na een welwillend knikje tot iets anders
overgaan. De beste bladen van den kunstenaar stellen u en ons voor een vraag,
een moeilijk definieerbare vraag. Men gevoelt terstond dat men er met het betalen
van den algemeenen ‘tol der bewondering’ niet af mag zijn, maar dat hier de
beeldende kunst niet alleen waargenomen doch ook doorvorscht, doorgrond wil
wezen. De kunstenaar - dit bevroedt men - heeft zich r e k e n s c h a p gegeven, niet
zoo maar alleen van uiterlijke vormen en van atmosfeer, maar daarbij en bovenal
van wat voor hem inhoud en wezen was van hetgeen hij uitbeeldde. Zijn kunst
v e r g t daarom rekenschap, die men heeft af te leggen: niet aan den maker, maar
aan zich zelf.
Terwijl echter de beschouwer wel niet anders kan dan bij zich zelf analyseeren:
‘waar zit het hem toch in’ en ‘waar gaat het f e i t e l i j k om’, was de bezinning van
den artiest vooràl synthetisch. Elk blad van Escher is een samenvatting, geeft een
quintescens, geeft s y n t h e s e van waargenomen werkelijkheid en dat doorgaans
op constructieve wijze. En de werkelijkheid blijkt niet alleen wat men wel noemt
‘zuiver te zijn aangevoeld’; zij is intens doorleefd.
Overvloedige bezieling ziet men; maar die is niet een bezieling van het oogenblik,
op impressionistische of andere wijze. Zij is in het werk gevaren als iets duurzaams,
als een gewonnen (in elk geval opnieuw gewonnen) overtuiging, die beklijft. Door
deze bestendiging, deze ‘fixeering’ van bezieling heeft Escher's kunst een
eigenaardige vastheid en stelligheid. Geen zweem is er van negatie of van
ontbinding. Het is alles positief, het is alles echt en waar; zonder opdringerigheid
van vertoon, zonder ‘modern’ bejag van grilligheid; heel vaak is het subtiel en niet
zelden kloek; maar het is alles rustig. Tot uitbeelding is niet overgegaan vóórdat er,
zonder prijsgeving
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van emotie, een welbewust evenwicht is ontstaan. Zoo te scheppen is maar aan
heel weinigen gegeven; een ‘echt’ schilder bereikt het zoo goed als nooit.... Maar
het is ook in het minst geen toeval dat Escher geen schilder is, doch met hart en
ziel xylograaf, lithograaf, die beelden en verbeeldingen ‘vastlegt’ op het stugge,
harde vlak. Een etser kan nerveus zijn en meesterwerken onder de rappe naald
doen ontstaan; de haastige of vluchtige plaatsnijder.... knoeit.
Niemand zal nochtans veronderstellen dat deze kunst uit innerlijke rust alléén en
uit de naarstigheid van een (misschien niet eens erg benijdenswaardige) permanente
zielekalmte ontstaan is. Neen, zeker niet zijn alle die bladen zoo maar makkelijk,
met zakelijke vaardigheid en in geregelde opeenvolging tot stand gekomen. Het
tegendeel zal veeleer waar zijn. Duidelijk bespeurt men telkens, hoe het onderwerp
met wilskracht - en het is een Friesche wilskracht - werd aangepakt, aangedurfd en
hoe de zekerheid van uitbeelding telkens opnieuw na een worsteling werd
vermeesterd, e i g e n werd gemaakt.
Stellig zijn er ook zwakheden in dit reeds omvangrijke ‘oeuvre’; maar wij worden
ze niet gewaar als slappe, weeke plaatsen, die zoo goed en zoo kwaad het ging in
het overigens gaaf geheel werden weggemoffeld; de zwakheden zijn er op de wijze
van men zou haast zeggen ‘erkende ontoereikendheden’, omdat ze in dit verband
eerlijk niet anders k o n d e n zijn. De vasthoudendheid van den werker w a s n i e t
b i j m a c h t e , en hij ontveinst het niet. De tekortkoming is daar, zichtbaar en wel;
doch ze is nooit uit slordigheid of onvermogen o n t s t a a n : zij is gebleven o n d a n k s
de vastbesloten inspanning om de moeilijkheid te overwinnen. Het is om deze reden
dat de zwakheden niet bij nader toezien aan het licht komen. Zij zijn integendeel
kenbaar op het eerste gezicht en, als men wil, op de meest ‘hinderlijke’ wijze!
Er is een blad van Escher, dat schrijver dezes - om een oogenblik eens heel
persoonlijk te zijn - nooit anders dan onbevredigd laat, omdat naar zijn gevoelen de
kunstenaar niet in een bijzaak, maar ‘kapitaal’ te kort is geschoten. En tóch kan dat
blad ook door den strengsten kritikus geen ‘jammerlijke’ mislukking genoemd worden.
Mij, om nog persoonlijker te worden, boeit het meer dan een der andere! En waarom?
- Die andere bladen stellen vragen, vergen als gezegd elk op hun beurt a a n d a c h t ;
maar dit, dit o.i. minder goed geslaagde blad stelt de grootste vraag van alle, deze
namelijk: Waaróm bevredigt juist deze prestatie n i e t ; hoe kwam het toch dat Escher
in d i t geval, een geducht geval, te kort schoot? Of zijn wij het die niet slagen.... in
o n z e waardeering?
Dit ‘geduchte’ geval is de houtsnede in zeer groot formaat: ‘la Cathédrale
engloutie’, de ‘Spookkerk’, geïnspireerd door het preludium van Debussy, een werk
van 1929. - Wat ziet men? Een uit de diepte van het
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onbestaanbare verrijzend bouwwerk. In den duisteren sterrenacht is het als uit
Noorderlicht geformeerd, reëel.... als dit licht, ijzig ook.... als dit licht.... Wanneer het
maar een droom mocht zijn; maar het is massief van stugheid, onafwijsbaar.... En
toch gaven we een lief ding, als wij die kathedraal m i n d e r onverbiddelijk gewaar
mochten worden: ijler, brozer in haar pinakels; - en tevens werkelijker; meer zooals
wij gothische kathedralen gewaar p l e g e n te worden; - misschien ook
gemoedelijker.
Nuchter droomen is niet prettig, zooals het niet prettig moet zijn daar aan boord
van het nuchtere zeilbootje op den voorgrond.... Een droom als deze geeft ook geen
satisfactie. En die vragen wij ook van onze droomen.
Misschien is het dáárom dat wij ons over de legendarische verzonken kerk, die
eenmaal per jaar, te middernacht, uit de golven herrijst, onbevredigd gevoelen. Zijn
wij niet het meest conventioneel in de phantasie onzer droomen?
Een meer ‘echte’ droom geeft ons een andere eveneens zeer groote houtsnede
te zien, die een jaar vroeger is ontstaan: ‘het Luchtkasteel’, in het Fransch ‘le Mirage’
betiteld. Het motief is ditmaal ontleend aan een kindersprookje: Het wegzwevende
eilandkasteel, waarin de voor den minnaar onbereikbare wonderschoone prinses
verblijf houdt, is ook hier weergegeven ‘alsof het heusch waar was’. Maar een humor,
die in de ‘Spookkerk’ afwezig is, verzacht hier de tragedie van het geval, dat ook
blijkbaar niet zoo héél tragisch behoeft opgevat te worden. Het sprookje bleef een
sprookje. Ook komt dit blad ons eenerzijds gedurfder, anderzijds geslaagder voor.
Iets, d.i. een zweem van humorisme is er eveneens over den ‘Toren van Babel’,
alweder een groote houtsnede eveneens van 1928. De perspectief van het gevaarte,
vierkant als een wolkenkrabber, uit vogelvlucht gezien, is geforceerd, grotesk. De
gestapelde en bepleisterde verdiepingen, de zoo even nog bezige, maar nu opeens
(door de spraakverwarring) radelooze en lamgeslagen mierenmannetjes, die elkaar
alsmaar onverstaanbaarheden toeschreeuwen en waarvan er een op
ondubbelzinnige wijze aan zijn vertwijfeling uitdrukking geeft, kleintjes en nutteloos
verheven boven de onverstoorbare rimpelzee, dat alles is van een kostelijke
inkleeding, waaraan wereldwijsheid zeker niet kan worden ontzegd. De kunstenaar
heeft zich geplaatst boven het zinneloos zwoegen, ook boven de zotte verbijstering,
en.... laat er ons op neerzien!
Ook hier dus de humor. Telkens komt die voor den dag, maar treedt nooit op den
voorgrond. Het is immers nooit om den humor te doen. Zelfs vraag ik mij af of Escher
niet verbaasd zal opkijken, als er humor in zijn werk wordt opgemerkt. En toch
worden wij die gewaar óók reeds in de vroegste houtsnede, van 1921, welke wij
hier afbeelden: St. Franciscus predikend voor de vogels; een schrale ascetische
gestalte tot de aristocraten van het gepluimde volk zijn vermanend woord richtende.
En zij luisteren; maar het is of wij zien, hoe de scheele uil zich verwondert, de
papegaai zich vermaakt, de toekan,
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op zijn hoogen tak gezeten, zich ergert; maar de heilige praat rustig verder en een
muschje of meesje zit vertrouwelijk op zijn schouder, een wielewaal (laat het een
wielewaal zijn) op zijn linker wijsvinger, en wij vinden dat aan die beiden 't woord
het beste besteed is.
Een andere heilige-legende is tot onderwerp gekozen van een andere belangrijke
houtsnede, die van 1925 dagteekent. Hier geldt het een voorstelling uit de
geschiedenis van den H. Vincentius Martelaar, van wien de ‘Legenda Aurea’ verhaalt,
hoe Dacianus, Romeinsch landvoogd in Spanje onder de regeering van Diocletianus,
den diaken Vincentius deed pijnigen tot deze aan de gevolgen van de tortuur
bezweek. Dacianus echter, die den heilige erger martelingen had toegedacht, wilde
zelfs zijn lijk schenden en beval dat het buiten de stad geworpen zou worden ten
prooi voor wilde beesten en roofvogels. Doch zie, er daalde een groote raaf neer
uit den hemel, die de andere vogels met snavel en wieken verjoeg, ook de wolven
van 't lichaam verre hield en vervolgens zich neerzette, den kop naar 't zalig lijk
gekeerd, onbewegelijk, als in eerbiedige beschouwing verzonken.
De wacht van dezen zwarten wondervogel heeft Escher op sobere en suggestieve
wijze uitgebeeld in een niet groot blad (21 bij 28 cm), dat zeker een van de meest
indrukwekkende zal blijven van zijn werk. Hier is méér dan natuurstemming van
huilende beesten in de stilte, meer ook dan aangebracht effect van het
bovennatuurlijke: er is een eigen verzonken visie van overgeleverd ‘onmogelijk’
gebeuren, hetwelk zóó weergegeven (d.i. op de wijze van het visionaire, zonder
humor hoegenaamd) met schroom eer wordt aanvaard dan met gulle opgetogenheid.
Maar wie dit blad met aandacht bekeken heeft, vergeet het niet. Prachtig is
daarenboven partij getrokken van de tegenstelling tusschen den duisteren vogel en
het lichtglanzend lichaam met de blank zich afteekenende kuststad in den
achtergrond.
In Mei 1927 hield Escher in de localen der ‘Vereeniging van Romeinsche graveurs’
een kleine tentoonstelling van zijn werk, die toen sterk de aandacht trok, niet het
minst van de vakgenooten, die onder elkaar voor de technische gedegenheid van
dit Nederlandsch werk, grootendeels in Italië ontstaan, respect toonden te hebben.
‘Xylographie’ was in die dagen op exposities veelal een averechtsch euphemisme,
of ‘kakophemisme’ als men wil, voor.... linoleumsnede, die pas uit Duitschland was
geïmporteerd. Zelfs erkende beroemdheden ontzagen zich niet met proeven van
die betrekkelijk gemakkelijke surrogaattechniek voor den dag te komen, z o n d e r
het ongezonde kroost bij zijn waren naam te noemen! 't Gevolg was een verbastering
en in de pseudo-kranigheid armzalige overproductie van ‘houtsnijwerk’, productie
die nu gelukkig alweer tot het verleden behoort. Doch in die periode van slinksch
verraad, aan 't vak gepleegd (want dat was het), werd Escher's expositie terecht
beschouwd als een getuigenis van eigen
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opvatting niet alleen, maar ook als een belijdenis van technische oprechtheid, en
onverzettelijkheid.
Op die tentoonstelling was ook werk van illustratief karakter aanwezig: allereerst
een reeks van zes houtsneden, de scheppingsdagen voorstellende en voorts een
uitvoeriger serie in klein formaat (16 bladen) ontstaan als verluchting van een
bundeltje lyrisch proza van A. van Stolk: ‘Flor di Pasqua’, in 1922 verschenen.
Behalve die beide reeksen zag men nog een tiental andere houtsneden, doch
daarnaast niet minder dan vijf-en-veertig uitvoerige penteekeningen, wél een bewijs
dat Escher in zijn productie vijfzes jaar geleden, nog voornamelijk teekenaar was,
d.w.z. dat hij zorgvuldig en met volharding nog voorwerk verrichtte voor de
prentkunst, waarvan hij zich de beoefening ten doel stelde. Onder de teekeningen
waren er verscheidene in zéér groote afmetingen, stout ontworpen en met
behoedzame energie tot in ragfijne bijzonderheden uitgesponnen. Wij herinneren
ons nog steeds met vreugde een prachtig ‘opus’ - want zoo maar ‘een teekening’
kan men 't niet noemen -: een kijkje - maar als ‘een kijkje’ mag het eigenlijk niet
worden bestempeld, - een b l i k dan op het aan den golf van Salerno zich zonnende
Maiori, een stokoud visschersdorp, tusschen citroenboomen door gezien. Deze
teekening, thans in een particuliere verzameling te Amsterdam, is van een
gevoeligheid zonder weerga en bij alle volledigheid nergens door plichtmatigheid
getemperd, laat staan vermoeid. En toch is de eenheid van visie op meesterlijke
wijze volgehouden, in a l l e consequenties. - De andere eenheid, die alléén
gehandhaafd blijft als de kunstenaar ‘summier’ te werk gaat, dat is de in haar
onmacht schamele ‘eenheid’, die Escher niet verstaat.Behalve deze genoemde bij uitstek kapitale teekening waren er op de Romeinsche
tentoonstelling nog andere die ‘eervolle vermelding’ verdienen: een gezicht op de
kerk van Atrani, evenals Maiori niet ver van Amalfi gelegen; de landelijke kerk van
San Cosimo in diezelfde omgeving; de vogelverschrikker in 't park der villa Ruffolo
te Ravello, boven Amalfi; en nog meer andere, waaronder zes uit den omtrek van
Siena.
Onder de houtsneden trokken almee, behalve de vermelde bladen van meer
illustratief karakter, enkele ‘portretten’ van oude Italiaansche stadjes de aandacht.
Een niet groot, bijzonder geestig blad toonde het maanverlichte Sangemignano met
zijn beroemde, eens zoo grimmige torentinnen, gelegen tusschen de hellingen van
welige olijfbergen. Dit blad was nog niet heel sterk, in zoover ons de voorgrond met
zijn vegetatie te veel als het ware in één vlak geprojecteerd voorkwam; maar dit
bezwaar van 't niet licht ontwarbare boomkluwen deed aan 't strakke aspect van 't
middeleeuwsch Toscaansch stadje geen afbreuk. De eigenaardige
voorgrond-behandeling moet zelfs verklaard worden uit de behoefte om het
verweerde, maar nog steeds niet vervallen burcht-nest te beter tot zijn feodaal recht
te doen komen.
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Op geheel andere wijze was dit gedaan met een dergelijk, heel wat minder bekend
bergstadje: Vitorchiano Viterbese, afgebeeld op een grootere houtsnede, die reeds
van 1925 dateert. Hier staat het plaatsje, niet blank verlicht, maar als een duistere
massa tegen de avondlucht en vallen de late zonnestralen op een bloesemboom
en rotsblokken op den voorgrond. De diepte van een tusschengelegen dal helpt
nog de distantie suggereeren. Men gevoelt hoe dit dreigende, afwijzende oord
welhaast in de duisternis geheel ongenaakbaar zal wezen. (Zie de afbeelding, pag.
XLVII).
In 1925 was Maurits Escher, pas te Rome gevestigd, nog geen dertig jaar oud. In
1898 te Leeuwarden geboren, te Arnhem opgegroeid, gedenkt hij nog steeds met
dankbaarheid het voortreffelijk teekenonderwijs van B. van der Haagen, op de H.B.S.
in laatstgenoemde stad ontvangen, en door zijn leermeester aangemoedigd begon
hij reeds met de linoleumsnede, tastend in de richting welke hij eerlang vastbesloten
zou volgen. Daar het aanvankelijk de bedoeling was, dat hij voor architect zou
worden opgeleid, studeerde hij een jaar aan de Technische Hoogeschool te Delft,
om daarna in 1919 zich naar Haarlem te begeven met het doel aan de School voor
Bouwkunde en Sierende Kunsten zijn studie voort te zetten onder H.C. Verkruysen.
Te Haarlem aangekomen liet hij echter reeds na luttele dagen de heele
bouwkundige opleiding varen en wijdde zich op aanraden van S. Jessurun de
Mesquita u i t s l u i t e n d aan het zwart en wit. Zijn proeven immers waren toen al
van dien aard en beloofden zóó veel, dat de leeraar zonder aarzelen den nieuwen
leerling aanmoedigde van loopbaan te veranderen en onder zijn voortreffelijke leiding
was het, dat Escher zich in het houtsnijden met volhardende geestdrift (het is geen
phrase) bekwaamde. In 1922 verlaat hij de Haarlemsche school en dan is het
merkwaardig, hoe beide de leermeesters, én Mesquita én Verkruysen, twijfel
opperen, of de met zooveel overtuiging gekozen loopbaan wel de juiste is.... Zij
hebben blijkbaar - tenminste zoo schijnt hun bezwaar opgevat te mogen worden den leerling té vasthoudend, té litterair-wijsgeerig georiënteerd gevonden: te weinig
een jonge man van stemmingen en bevliegingen, te weinig.... artiest!
Doch Escher laat zich door geen bezorgde vertoogen en hoofdschuddingen
weerhouden den weg te volgen, dien hij reeds toen als ten eenenmale
vanzelfsprekend en bevredigend had leeren beschouwen.
In de lente van 1922 maakt hij een eerste reis van twee maanden door
Midden-Italië. Hij bezoekt Firenze, Ravenna, Pisa, Siena, Perugia en Assisi; en al
het nieuwe dat hij er leert kennen: sfeer, vormen, lijnen, het maakt op hem een
diepen indruk. Den zomer in Nederland brengt hij door nu eens gekweld dan weer
geïnspireerd, maar steeds ‘bezeten’ door een innerlijke onrust. Die drijft hem dan
in den herfst van hetzelfde jaar (op een vracht-
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boot) naar Spanje, waar Granada, Sevilla en Madrid worden bezocht, en verder
wéér naar Italië.
Daar ontstaan dan in de omgeving van Siena en aan de Amalfitaansche kust de
teekeningen die wij reeds bespraken en die de kern vormden van de tentoonstelling
te Rome, de eerste van eenigen omvang en die dus voor Escher zoowel een debuut
als een begin van debiet is geweest. Toen leerden wij hem kennen.
Rome heeft Escher zich in dezen tijd tot vaste woonplaats verkozen, maar van
hieruit maakte hij ieder voorjaar reizen, nu eens noord- dan weer zuidwaarts, reizen
die voor hem in den waren zin van het woord ontdekkingstochten waren:
1926,

‘Monti del Cimino’ en de omgeving van
Viterbo.

1927,

het Noordelijk gedeelte van de Abruzzen.

1928,

het eiland Corsica.

1929,

het Zuidelijk gedeelte van de Abruzzen.

1930,

de onbekende stadjes van Calabrië.

't Was van deze verkenningen, dat Escher het materiaal, bestaande uit een
verscheidenheid van schetsen en motieven, meebracht, dat hem in herfst en winter
diende voor het uitwerken van zijn composities. In de jaren 1928-1930 hadden deze,
zooals wij zagen, de neiging steeds grooter te worden, steeds indrukwekkender van
opzet.
Vooral in 1929 ontstaan er naast de houtsneden ook bijzonder fraaie, eveneens
omvangrijke en wegens de toegepaste techniek uiterst belangwekkende ‘geschaafde
teekeningen’, gekrabde teekeningen of kortweg ‘krabteekeningen’, zooals de
kunstenaar zelf ze noemt. Het uitgespannen papier wordt eerst met drukinkt zwart
gemaakt, waarna de teekening door geleidelijk en zorgvuldig uitkrassen te voorschijn
wordt gebracht. Zonder uitzondering - naar ik meen zonder uitzondering - geven
ook deze ‘krabteekeningen’ de beeltenis weer van Italiaansche bergstadjes uit de
bezochte streken, streken waar schier geen vreemdeling ooit komt, zoodat de
welluidende namen, zelfs voor iemand die Italië meent te kennen, totaal onbekend
zijn: Opi in de Abruzzen en Cerro al Volturno behooren tot de belangrijkste
teekeningen; maar behalve die beide zijn er uitbeeldingen van Alfedéna in de
Abruzzen, Pettoráno sul Gizio (niet ver van Sulmona) en nog andere. In den
allerlaatsten tijd heeft Escher deze eigenaardige teekentechniek echter weer laten
varen, voor een poos of voor goed, met een neiging om zich tot de eigenlijke grafiek
te bepalen.
De reis naar Calabrië van de lente 1930 heeft hem aanleiding gegeven een nieuwe
serie van berglandschappen op te zetten, waarvan de karakteristieke, en in hun
ligging telkens sterk verschillende stadjes steeds (als het ware) de stoffage zijn. Uit
die reeks beelden wij hier (pag. XLVIII) als een uitstekend voorbeeld het gezicht op
Morano af: een houtsnede juist n i e t groot van afmetingen
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(24 bij 32 cm), maar daardoor misschien van een des te grooter intensiteit, vooral
door de wijze, waarop in dit geval het onzegbaar wezen der atmosfeer zelf, in nabije
spanning en verre tinteling, is weergegeven. Morano mag in werkelijkheid een snoer
van huisjes minder tellen, twee of méér dan twee minder zelfs; daarmede, met die
overbodige becijfering, wordt Escher's werkelijkheid en de realiteit van het oord niet
minder aannemelijk....
Tegen het einde van 1929, na de tweede reis door de Abruzzen, is Escher
begonnen ook te lithografeeren. Zijn eerste proeve in deze nieuwe techniek bestond
alweder in de weergave van een schilderachtig bergnest: Goriano Sicoli ditmaal,
en reeds in dit allereerste, hierbij afgebeelde blad, treft het, hoe van de eigenaardige,
brozere nuanceering, waartoe de steendruk in staat stelt, aanstonds partij is
getrokken. De lijnen zijn constructief en kantig gebleven, doch de huisblokjes hebben
elk hun eigen bestaan van met gevoeligheid waargenomen tonaliteit. De bergen
echter, met hun toppen, met hun glooiingen in een meervoudig stijgend verschiet,
zijn nog geheel volgens de houtsnijtechniek behandeld. Hetzelfde geldt voor den
voorgrond, zoodat deze litho, strikt genomen, nog niet heelemaal.... een litho is. Iets
te zakelijk wellicht, met groote onmiddellijkheid en met de onomslachtigheid van
het spontane, is hier de graduatie van de lichtverdeeling gegeven, niet beter, maar
gemeenzamer dan in de knappe en in haar doorwerktheid meer ‘pakkende’
houtsnede van Morano. Deze, een klein jaar later ontstaan, is als een beknopte
samenvatting, tevens misschien als een afsluiting te verstaan, van wat in een
gekozen genre met klaarheid van geest en onbetwistbaar meesterschap bereikbaar
was bevonden (zie prentpagina XLVIII). De als aanvang nog niet geheel volwaardige
litho van Goriano heeft daarentegen in bijna gelijke afmetingen de onbevangenheid
van het ‘impromptu’.
Op dezen eersten steendruk volgden vóór het einde van 1929 twee andere: een
zelfportret en een gezicht op Barbarono del Cimino, en voorts in den loop van 1930
nog vijf: twee zeer groote, als 't ware opwegend tegen de breed opgezette
houtsneden van 1927-'28, en de eerste drie van een reeks van zeven Calabreesche
landschappen, welke, onderling samenhangend, met vijf houtsneden in een omslag
vereenigd, verkrijgbaar zullen worden gesteld (zie prentpagina L, boven). De reeds
besproken houtsnede van Morano maakt van deze serie deel uit.
De twee groote litho's (54 bij 42 cm) zijn ontstaan in een eigenaardige techniek,
die met de werkwijze, welke voor de gekrabde teekeningen werd toegepast, in
hoofdzaak overeenkomt. De steen wordt althans op dergelijke wijze geprepareerd
als het papier en de uitvoering is ook ‘in beginsel’ vrijwel dezelfde. De verkregen
effecten evenwel zijn uit den aard der zaak gansch anders. (prentpagina IL). Een
der beide platen, in vijftig exemplaren afgedrukt, mag naar ons oordeel (tot heden)
als Escher's meesterwerk beschouwd worden. Het is een gezicht op Castrovalva
in de Abruzzen, technisch van vol-
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ESCHER: HET LUCHTKASTEEL

(‘LE MIRAGE’), HOUTSNEDE, 1928

ESCHER: ‘LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE’, HOUTSNEDE,

1929
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M.C. ESCHER VITORCHIANO BIJ VITERBO, HOUTSNEDE,

1925
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XLVIII

M.C. ESCHER GORIANO SICOLI IN DE ABRUZZEN, STEENDRUK,

1929

M.C. ESCHER GEZICHT OP MORANO IN CALABRIË, HOUTSNEDE,

1930
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IL

M.C. ESCHER CASTROVALVA IN DE ABRUZZEN, STEENDRUK,

1930
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L

M.C. ESCHER KLOOSTER BIJ ROCCA IMPERIALE, STEENDRUK,

1931

M.C. ESCHER: ‘DE WINDVAAN’, HOUTSNEDE UIT EEN REEKS ‘EMBLEMATA’,

1931
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M.C. ESCHER: ‘DE HANDWIJZER’, HOUTSNEDE UIT EEN REEKS ‘EMBLEMATA’,

1931
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strekte zuiverheid, als natuuruitbeelding wonderlijk waar en tegelijk fantastisch van
stemming; zéér persoonlijk van opvatting, maar gewrocht uit een geest, uit een
geest-k r a c h t , die boven het egocentrisch doorleefde ver uitgaande, geraakt tot
de verhevenheid, waarin het bijzonder natuurbeeld de volle waarde erlangt van het
algemeen symbool. In een blad als dit wordt men ook geen willekeur gewaar, doch
het is zijn eigen noodzaak. Dit is Castrovalva.... naar het uiterlijk; maar het is ook
heel wat meer naar het innerlijk. Het wezen immers van dit onbekende oord, van
dit bergpad, die wolken, dat verschiet, die vallei, het essentieele van dit a l l e s is
de inwendige synthese, welke zich voltrok vóór en aleer het kunstwerk ontstond.
Eens werd Castrovalva - mogelijk in een schets, ik weet niet hoe - scherp
waargenomen, zoodat alle aandacht zich er op concentreerde; nu doet het niet meer
ter zake: het is zeker nog altijd even ‘typisch’ voor wie er heen mocht willen trekken;
mogelijk zelfs wel ‘aardig’, zooals het daar reilt en zeilt; doch op dit indrukwekkend
blad is het tot zijn eigen geduchte.... algemeenheid geworden.
Nog verder gaat de synthese in het tweede groote blad, waaraan zoo waar
heelemaal geen werkelijkheid meer ten grondslag ligt, dan juist de waargenomen
generale realiteit. Ook hier een ‘karakteristiek’ bergstadje op de twee ‘oevers’ van
een overbrugde rotskloof. Het bestaat nergens, - en toch is het niet verzonnen; want
het is bestaanbaar: overal, tenminste in de Abruzzen; misschien wel in denkbeeldige
Abruzzen, en toch is het, als samenvatting, volslagen echt. Er wonen geen menschen
- men ziet in heel 't werk van Escher uit den laatsten tijd n e r g e n s menschen meer
- en we zijn geneigd het oog, het geestesoog gelukkig te prijzen, waarvoor hun
aanwezigheid onzichtbaar en overbodig is! Maar bespeurt men doodschheid,
verlatenheid? - Geenszins! - Die schepping, verzonnen terwijl ze toch geen verzinsel
is nóch voorwendsel, is uit zich zelf bezield. Aldus verbeeld kunnen wij haar op onze
beurt best bezield verbeelden, z e l f bezielen, als wij 't wenschen, dat stadje gaan
bewonen, gaan bevolken.... Dit is alles mogelijk, doordat het een ‘echte’
kunstenaarsschepping geldt: niet een kunstmatige, noch een kunstzinnige, maar
een in allerhoogste instantie waarachtige.
Er was eens een monnik, die Beato Angelico heette. Hij heeft het op andere wijze
ook gedaan. Ook waren er eens twee gebroeders: Van Eyck genaamd, die hebben
het op hun manier eveneens gedaan. Zijn hun voorstellingen van het Paradijs (of
van Golgotha) onwaarachtig? - Eerst in de 17de eeuw ontstaat, ten onzent althans,
de waan dat een verbeeld landschap alleen maar echt en toelaatbaar is, als men
kan zeggen: dáár en dát is het; zoo goed als een figuurstuk alleen maar 't aankijken
waard wordt gevonden, indien de realiteit van het model eraan ten grondslag ligt.
Escher's inventie beperkt zich niet aldus: In zijn beste bladen beproeft hij iets
dergelijks als weleer de ‘primitieven’ zich onderwonden: Hij c o n s t r u e e r t zich
een ‘para-
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dijs’ (van 't laatste menschenpaar verstoken) en in dit geval uit havelooze Italiaansche
bergstadjes, die hun reden van bestaan al eeuwenlang vergeten zijn.
Als 't moet construeert hij zich een wereld. Er zijn er ongetwijfeld meer die dit
doen, maar niet op zoo oorspronkelijke en doelmatige wijze.
In minder mate synthetisch, althans elk op zich zelf genomen minder synthetisch
zijn de zeven kleinere Calabreesche litho's, die samen met de vijf houtsneden de
reeds vermelde serie vormen (24 bij 30 cm getrokken in 40 exemplaren). Zij dragen
ook een eenigszins ander karakter dan de tot dusver besproken bladen, in zoover
de physionomie van eenig bestaand of denkbeeldig stadje geen hoofdzaak is, maar
het wonderlijk Zuid-Italiaansch landschap zelf in zijn breede structuur wordt vertoond.
Is b.v. van deze serie een blad ‘Stilo con la Fiumara’ betiteld, dan is het stadje, dat
in avondschaduw op den voorgrond haast schuil gaat, terwijl het tafereel van de
‘Fiumara’ (de negen of tien maanden van het jaar zoo goed als droge, zeer breede
rivierbedding) zich voor onze oogen uitstrekt, onwaarschijnlijk van grilligheden,
zoodat men aan een landschap, alleen op een a n d e r e planeet bestaanbaar, moet
denken. Hetzelfde geldt voor het in zijn desolaatheid toch weer heel anders
geconcipieerde blad, waar het blok van een oud heiligdom uit den tijd der kruistochten
('t is de beroemde ‘Cattolica’ boven Stilo; meer Oostersch nog dan San Marco zelf)
‘repoussoir’ is voor 't gezicht over een wijd heuvelland, waardoor de ‘Fiumara’ zich
zijn weg van woestenij heeft gebaand naar de zee. Deze, onwezenlijk ver,
ononderbroken van horizon, glanst onder een even verre bank van cyrrus-wolken.
Ook deze bladen zijn vervuld van het ongedachte, het vreemde, afgelegen Italië,
allerminst van het gangbare, dat zoo vaak tot genoeglijk onderwerp werd gekozen
van zuidelijke landschapkunst: blauw van lucht, azuur van golfjes, met onmisbaar
garnituur van cipressen, of van gondels, of van erger.
Geen commentaar behoeft het hierbij afgebeelde, bijzonder gave en tegelijk broze
blad met het bergklooster van Rocca Imperiale.
In den allerlaatsten tijd is Escher ook teruggekeerd tot illustratief werk en legt de
laatste hand aan een reeks van vier-en-twintig houtsneden met titelblad, die volgens
den ouden trant der ‘emblemata’ op beknopte, zinrijke wijze bij moderne
spreukverzen de verluchting zijn. Deze epigrammen, telkens van slechts vier regels,
zijn voor de reeks gedicht door A.E. Drijfhout, dien Escher in Spanje toevallig leerde
kennen en die voor de lezers van ‘Elsevier's Maandschrift’ geen onbekende is, al
leest men maar zelden iets van zijn hand. De verzen zelf geven nu eens de conclusie
eener bespiegeling, dan weer een inval, steeds ingeleid door een Latijnsch motto,
ook alweer zooals het in de 17de eeuw gebruikelijk was. De onderwerpen zijn zeer
afwisselend: een tuingieter, een stoomwals, een vlieger, een handwijzer, een
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palmboom, een hangslot, enz. Voor een taak, bestaande in een telkens herhaalde
‘samenvatting’ beknopt en in klein bestek, toonde Escher zich, zooals na de gegeven
karakteristiek van zijn werk begrijpelijk zal zijn, bij uitstek berekend. De dubbele
zinrijkheid van woord en beeld kwam met den geest van zijn eigen kunst wonderwel
overeen. En zoo ontstond met een hoogst ironische aanknooping bij de traditie der
‘voorvaderen’ iets totaal nieuws. Een mooie houtsnede die als studie voor de
‘zinne-beelden’ ontstaan is, doch in de reeks bij nader inzien niet werd opgenomen,
vormt de frontespice-plaat voor deze aflevering, naar het blok zelf afgedrukt. De
serie zelve zal binnenkort in een tamelijk groote oplage verkrijgbaar worden gesteld,
daar zij immers niet alleen voor liefhebbers van prentkunst, maar ook voor degenen
die voor ‘intellectueele poëzie’ iets voelen, van belang is en voor hen niet te duur
mag zijn.
Mogelijk zal men, van de ‘emblemata’ kennis genomen hebbend, Escher's kunst
opnieuw ‘cerebraal’ noemen. Men mag daaraan de beteekenis hechten die men
wil, doch naar onze meening wordt zijn werk in a l l e uitingen gekenmerkt door
diepe bezinning en waarachtige vergeestelijking. Door rustige bezieling gestuwd,
is het uit een even vaste als eerlijke overtuiging geboren.
Te zelden heeft de kunst van onze dagen juist d e z e eigenschappen.
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Javaansche dansen
door F.M. Schnitger
II
(Slot)
1)

HEBT gij, o lezer, weleens de danseressen van den Çiwa-tempel te Kidrapore
gezien, die goddelijk-bacchantische vrouwen, gehouwen in overdadig zwellend,
ademend steen, die broeiende, warm-kloppende plastiek, die in haar beweeglijkheid
uit louter zonlicht gedegen schijnt? Gij weet dan precies wat de Javaansche dans
2)
n i e t is. Want deze dochteren van Nataradja hebben niets van de Helleensche
bevalligheid uit de dagen van Praxiteles, noch de stil-droomerige gratie van de ranke
Serimpie.
De Serimpiedans is typisch voor het Javaansche volk, of juister nog: voor zijn
adel, want deze dans is uitermate aristocratisch van inspiratie. Als een heel fijne,
sierlijke kasplant bloeit hij op aan de vorstelijke hoven en moet stellig 't product zijn
van een oude, overrijpe beschaving. Want het symbolische gebaar wordt niet in
één dag uitgevonden en cultiveering eischt nu eenmaal tijd en geduld.
3)
De Serimpie wordt, evenals de Bedojo, door 7 tot 9 adellijke meisjes gedanst,
die van te voren een lange opleiding genoten hebben. De dans symboliseert een
innerlijken, ook wel stoffelijken strijd. Hij begint met de sembah en is voorts een
gelijkelijk rythmisch spel, waarbij alle schokkende emotie's verzacht worden; daardoor
krijgt men licht den indruk van een passieve actie, een schuw en vluchtig wiegelen,
zooals schaduwen trillen wanneer de morgen daagt. Inderdaad doet een
Serimpie-dans onwezenlijk en ijl aan; de danseresjes schijnen te bewegen in
dun-blauwe nevel; zijn ze zich bewust dat ze dansen of is het louter rythme van de
melancholieke gamelan, dat hen voortdrijft? Maar neen, zij dansen waarlijk vanuit
een sterk bewogen, innerlijke drift. Als zij de spitse vingertjes precieus om het gevest
van een kris slaan is dit niet uitsluitend een aesthetisch, noch symbolisch gebaar,
doch het geschiedt uit spontane noodzaak, omdat deze dans geen stervende gloed
maar tintelend licht is, omdat hier niet bewogen wordt als door marionetten in
boeddhistische berusting, maar door menschen, die aangedaan zijn door het
bewustzijn van dramatiek.
De Javaan heeft natuurlijk die passief-schijnende, voor ons Westerlingen vaak
onbegrijpelijke aanvaarding van een onwrikbare wereldorde, waarin de mensch een
figuur is zonder vrijen wil; maar indien dit al waar is, kan toch met evenveel recht
gezegd worden, dat de Javaansche ziel bewogen
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STILLE ACTIE, WAARBIJ HET GEMOED IN DEVOTE AANDACHT (BHAKTI) MOET ZIJN
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en dramatisch voelt. Wat weten wij ervan? .... Zullen we ooit in de geheimenis van
dien Oosterschen aard doordringen? Zijn alle woorden hier niet ijdel, ja schennend?
Tastend zoeken we den weg in deze duisternis, dankbaar om elk schaarsch gewin.
Hoe dieper men in de Javaansche danstechniek doordringt, in ongedurig zoeken
naar datgene, wat achter deze vormenrijkheid eeuwigdurend beweegt en stil is in
zich zelven, des te verder deinst de oplossing terug omdat.... ja God, omdat we
n i e t s van deze geestesgesteldheid begrijpen! ‘Het denken van inlanders naderen
we toch maar tot op een afstand; zij trachten ons tureluursch te maken met een
symboliek waarmede zijzelven geen weg weten, die zij niet begrijpen òf waarover
ze niets willen loslaten; we kunnen dus van alles er bij denken, wat bij een stille,
aandachtige beschouwing een groot voordeel is; voedsel voor onze fantasie’ (Joh.
F. Snelleman).
***
Uit de schier oneindige veelheid van problemen willen we er hier enkele terloops
behandelen.
Het gebaar van den Javaanschen danser is symbolisch; het lichtste vingergetril,
het onmerkbaarste wenden van hand of arm, het buigen van den romp, de plaatsing
der voeten, er komt een symboliek in tot uiting, die wij Europeanen vaak niet kunnen
vatten, doch intuïtief vóelen we de aanwezigheid ervan, nemen we waar met
4)
zintuigen, fijner dan onzen geest. De figuren bewegen zich in een vaste orde ten
opzichte van elkaar. De geheele dansuitvoering is dus samengevat in een sterk
geprononceerde eenheid. De hoofdfiguren worden door de vormdeelen in hun
vastgestelden bewegingsloop gevat en omgekeerd kunnen de vormdeelen niet
willekeurig in variatie uitslaan.
Waarom wordt deze eenheid gehandhaafd? Heeft zij reden van bestaan? Uit
aesthetische motieven, zegt de een. Maar als het louter daarom ging, zou dit slechts
moeten leiden tot het constateeren van een allerdroevigst feit, n.l. dat de Javaansche
dans niet voldoende levenskracht bezit om zich uit den traditioneelen vorm los te
rukken, dat de dansers gebrek hebben aan originaliteit en zich uit een soort sleur
bij het oude houden. Wat hiervan waar is laten we liever aan 't oordeel van meer
bevoegden over.
Een ander zegt aarzelend, dat in de traditioneele gebondenheid misschien een
religieuzen achtergrond te zoeken is. Wij komen hiermede op een gevaarlijk terrein,
dat voornamelijk den ethnoloog toebehoort. Aangezien over dit thema tot op heden
nog niets gezegd is, wagen we een bescheiden poging in deze richting, overtuigd
dat anderen hier het laatste woord zullen spreken. Wanneer we over het tooneel in
5)
China hooren verklaren dat ‘de wijze en intensiteit van uitdrukkingsgevoel van
weinig belang is, maar van groot belang daarentegen de overeenkomst van teekens
in een afwisselend spel van
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kunstrijke symbolen als een begrijpelijk, verstaanbaar middel tusschen den
kunstenaar en den toeschouwer, tusschen den schepper en hij, die van het
6)
geschapene, van het kunstgewrocht geniet’ en een deskundige met betrekking tot
de Indische dansen zegt: ‘It is the action, not the actor, which is essential to dramatic
art,’ dan is oogenschijnlijk de mogelijkheid van de toepassing hiervan op den
Javaanschen dans groot. Maar een dergelijke min of meer vage vergelijking met
uitheemsche dansen alleen, is nog geen reden om voor de Vorstenlandsche dansen
hetzelfde te veronderstellen.
Wordt er in de Javaansche cultuur misschien nog iets gevonden dat onze
hypothese meer tot waarschijnlijkheid doet neigen?
In de sculpturale kunst van Midden-Java is inderdaad iets van dien aard te vinden.
Dr. F.D.K. Bosch, de tegenwoordige Chef der Oudheidkundige Dienst, zegt in een
7)
zijner boeiende verhandelingen : ‘Bij de vormen van vereering, waarbij de godheid
den geloovige in een visioen verschijnt of, in een beeld nedergedaald, zichtbaar
voor oogen staat, is het voor hem van 't allergrootste belang de uiterlijke
verschijningsvorm dier godheid met groote nauwkeurigheid te kennen. Indien het
beeld van de godheid, dat zijn gedachtenconcentratie oproept, niet volkomen juist
gevormd is en in eenig opzicht, hoe schijnbaar onbeteekenend ook, afwijkt van den
norm, i s het de godheid niet, die voor hem opdoemt, maar een drogbeeld zonder
goddelijkheid en zonder macht. Indien het steenen of bronzen beeld, dat de godheid
bezielen zal, niet naar den eisch vervaardigd is, zal de dewa het niet als zijn stoffelijk
evenbeeld herkennen. Het zal door de bezielings-ceremonie niet tot leven gewekt
kunnen worden. V o o r d e n e e r e d i e n s t z a l h e t o n b r u i k b a a r e n
8)
waardeloos zijn.
Zoo is dus een eerste vereischte voor het welslagen van elke onderneming,
waarbij de geloovige de godheid oproept of nadert, het bezit van een volledige
kennis omtrent de vormen, waarin de godheid in het algemeen en elke godheid in
het bijzonder zich manifesteert.’
Wij gaan hier niet op de redeneering van Dr. Bosch in, maar uit zijn geschrift blijkt,
dat de tempelbeelden onderling, de tempelvormen, de hoofdtempel en bijtempels,
enz. zich op bepaalde, voorgeschreven wijze ten opzichte van elkaar verhouden.
De geest die hieruit spreekt is verwant aan dien van de hedendaagsche danstechniek
9)
der Javanen. Maar de vergelijking is in zijn algemeenheid ietwat gebrekkig om
wezenlijke waarde te kunnen hebben; indien we haar echter doortrekken zijn de
resultaten merkwaardig.
De Oost-Javaansche tijd (van pl.m. 915 - ongeveer 1500) is er een van groote
bewogenheid; de politieke aspiratie's van Gadjamada (1331-1364), den Javaanschen
Bismarck, bepalen gedurende eenigen tijd de staatkundige lijnen van het rijk
10)
Madjapahit. Voor en na dien tijd is de Javaansche geest in krachtige werking en
vervormt de machtige kunst van Midden-Java ten
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zeerste. O.a. gaat de systematische zin van goden- en tempelgroepeering verloren.
De Javaansche inwerking zou dus, naar men zich kan voorstellen, ook den dans
aangetast hebben. Inderdaad lijkt dit aannemelijk.
Er is echter een gegeven dat deze veronderstelling nader omschrijft. In de laatste
helft der 13e eeuw, dus diep in den Oost-Javaanschen tijd, treffen we b.v. op den
torentempel van Singasari dezelfde godengroepeering aan als in den
11)
Midden-Javaanschen tijd. Hieruit blijkt, dat de javaniseerende invloed dus slechts
betrekkelijk geweest is, dat zij veel onaangetast liet van hetgeen nog uit den
Hindoetijd stamde, toen de religieuze stelsels aan een dergelijke groepeering dus
reden van bestaan gaven.
Zoo zou men dus kunnen aannemen dat in enkele Vorstenlandsche dansen de
nabloei gezien moet worden van zeer oude hofdansen, waarover we verder zoo
goed als niets weten. Of moet men hierbij vooral den nadruk op de r i t u e e l e zijde
leggen? Op Bali worden nog heden ten dage tempeldansen uitgevoerd door groepen
meisjes die, door wierook en muziek in extase geraakt, rythmische bewegingen
maken; merkwaardig genoeg worden deze gebaren niet in het wilde weg d o c h
i n e e n d u i d e l i j k w a a r n e e m b a r e o r d e weergegeven. Voorts zij er ten
overvloed nog eens op gewezen dat bij de hofdansen op midden-Java wierook en
bloemen geofferd worden.
Hoe men hier ook verder over denken mag: of men in de midden-Javaansche
dansen een ceremonie wenscht te zien, waar de religieuze beteekenis niet meer of
op andere wijze in gevoeld wordt, een traditioneel spel dus, zonder dieperen zin, òf
dat men ze opvat als zuiver inheemsche, symbolische, dan wel niet symbolische
manifestaties, zoolang het onderzoek naar hun verleden nog zoo weinig
belangstelling inboezemt, dan wel zoo weinig gegevens vermag te ontdekken, ligt
over dit alles een duisternis, die weinig zekers biedt.
De ouderdom van den Javaanschen dans kan slechts nagaan, zijn wezen verklaard
worden, wanneer het ethnologische onderzoek door het cultuurhistorische en
archeologische gesteund wordt. Het is natuurlijk uitermate belangwekkend wanneer
de Javaansche muziek historisch en artistiek verwant bevonden wordt met
uitheemsche, het neemt niet weg dat de resultaten op dat terrein voor den eigenlijken
d a n s der Javanen nauwelijks winst beteekenen.
***
Er is wel veel gesproken over de symboliek van den Javaanschen dans, doch positief
is er zoo goed als niets van vastgesteld. Dat inderdaad vele gebaren en handelingen
zinnebeeldig opgevat moeten worden is in dit opstel reeds gezegd. De sfeer dier
symbolieke uitdrukking is ook verwant aan de symbool-wellust, die de Indiërs
kenmerkte. In hun beeldhouwkunst hebben
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zij deze begeerte volop kunnen botvieren en in hun danskunst niet minder. Men
leze maar eens in het merkwaardige werkje van Coomaraswamy ‘The Mirror of
Gesture’ op bl. 3: ‘All the activities of the gods, whether in house or garden, spring
from a natural disposition of the mind, but all the activities of men result from the
conscious working of the will; therefore it is that the details of the actions to be done
by men must be carefully prescribed.’ Dat het vroeger anders geweest is lijkt niet
geheel onwaarschijnlijk.
In Indië bezaten die gebaren geen picturale maar symbolische kracht; op Java
11)
waren zij zonder zin en verdwenen ; de enkele die de Javaansche danser ons weet
12)12)
te toonen zijn vol uitdrukking maar n i e t symbolisch, althans niet in Indischen zin
.
Zeker, wanneer de krijgsman zijn geliefde verzoekt hem een bloem in 't haar te
steken of als hij in den spiegel ziet, gebruikt hij zijn handen op een wondermooie,
expressieve wijze. Niet alleen dat het gebaar vermooid is, het is tevens zinrijk; doch
religieus bestaat de handbeweging niet en heeft, naar de Baraboedoer- en
Prambananreliefs te oordeelen, ook nooit bestaan.
Slechts in één vorm is een weerkaatsing te vinden van het oud-Indische religieuze
gebaar; het is 't magische; en dit nog wel zoo schaarsch en verborgen, dat het
eigenlijk geen factor van beteekenis ware te noemen, indien we er niet even
ontroerend-sterk iets in voelden van die wonderbaarlijke zielsgesteldheid, die de
Javaansche wereld kenmerkt.
Bima, de geduchte beschermer van zijn broers, heeft in de wajang-purwa
(schimmenspel) de hand op een bepaalde wijze gesloten tot een vuist, waarbij de
duim tusschen wijs- en middelvinger uitsteekt. Zooals men weet is dit een phallisch
afweergebaar, dat men in vele landen onder verschillende vormen (o.a. het booze
13)
oog) aantreft . Dit gebaar had vroeger een beteekenis, aangezien het kon dooden.
Overgenomen uit de wajang-purwa heeft het in den Javaanschen dans zijn
beteekenis weliswaar bijna geheel verloren, doch nu en dan schijnt de magische
14)
potentie ervan den aanwezigen toch wel bewust te zijn .
15)
Niet lang geleden nog zeide een Javaan dat in zekere Vorstenlandsche dansen
nog iets was blijven leven van de sacrale kracht der Boeddhistische handhoudingen;
in dit verband werd tevens verwezen naar de handactie der Balische priesters. Hoe
jammer dat de schrijver niet op het onderwerp is doorgegaan, inplaats van te zeggen
dat vooral in de Serimpie- en Bedojodansen het feit waarneembaar is!
Voor zoover wij toch weten worden de handhoudingen der Boedhabeelden in den
Javaanschen dans niet toegepast. Raden Mas Jodjana heeft er in eenige zijner
dansen gebruik van gemaakt en het resultaat was zinloos doch schoon. De Balische
priestermoedra's verschillen opvallend van de handhoudingen der Javaansche
acteurs; of de ceremonieele hofdansen hier een uitzondering op maken moet nog
onderzocht worden.
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WIRENG-DANS

HET WEGSLAAN VAN DE SARONG (SABETANHOUDING)
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HOUDING NA DEN EERBIEDIGEN GROET (SEMBAH)
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TANDJAK-HOUDING IN DEN KRACHTIGEN DANS (TANDJAK IS HET OPLICHTEN VAN DEN VOET)
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Overigens kan het religieuse (magische) gebaar slechts toegepast worden in een
dans, die bloeit uit een maatschappij vol godsdienstige spanning en aesthetischen
nood. De Javaansche cultuur is magisch zwaar geladen; alles is bezield, alles in
trilling, weerspiegeling van hoogere werkelijkheid.
***
De Javaansche dans is ontstaan in een overweldigend schoone en weelderige
natuur; uitbundig is de vegetatie, verblindend het licht; de tropenhemel is een
immense, stralende spiegel, die zijn glans doet trillen over de bergen, stoer verrijzend
in teedere lijnenpracht. Zoo zou de dans dezer eilandbewoners wervelend, onstuimig
en hartstochtelijk moeten zijn, zooals bij een gezond, levenskrachtig volk ware te
verwachten.
Maar hij is teer en fragiel geworden, edel en gracielijk; een enkele maal zwelt het
gebaar tot pathos, als een bloem die in één nacht vol en rood openbreekt; maar
meestal is het verfijnd-zinnelijke, ijle pracht van wuivende gewaden en bevallig
beweeg van armen, een broze, weemoedige schoonheid. Soms is de actie
overstelpend van gloedvolle intensiteit, doch voor Europeesche oogen is zij
overbeschaafd en nerveus van verfijning.
W i j houden van den dans op het tooneel. Een korte opflikkering van hevige
schoonheid. Blauw of rood licht. De tooverachtig-bloeiende jeugd, de nobele golving
van blanke armen en het onstuimige spel der beweeglijke voeten. Ons oog verlustigt
zich in den korten en goddelijken glans die een danseres voor ons weet op te roepen.
Z i j schijnen eerder den geest der dingen te dansen, de smart en glimlach, de
wroeging, de liefde, de extase.... Bij hen is de aardsche schoonheid middel en geen
doel. Hun zinnen heffen den dans niet op tot bovenaardsche grootte; veeleer zijn
zij altijd het medium waarin de geest danst. Soms treedt een toestand van razernij
in, zooals bij de koeda-kepang, maar aan de hoven heeft de kratoncultuur den dans
van zijn stuitende hevigheid ontdaan.
Raken wij hier niet licht in formuleeringen verward? ....

III
En dwalen wij verder door deze danswereld van frêle pracht en grandioze
verschieten, horizon na horizon, een zee van licht en kleur en beweging, een
ontzagwekkende veelheid van vormen, omsnoerd door een onzichtbaar web van
mystiek-religieus gevoel, dan valt wel eens de droefheid over ons, weldadig en kalm
als de dans van dit volk zelf.
Waarom breekt al deze pracht, wanneer wij haar met ons begrip omvatten, als
een vlinder die men bij de teere vleugels grijpt? Mogen wij dan slechts met onze
oogen en ons hart opnemen van deze verfijnde, loome gratie en
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zal het verstand steeds in een leegte moeten tasten, in het duister waaruit deze
schoonheid mildelijk oprijst en stolt? Zijn wij niet van eender bloed en geslacht en
nochtans eindeloos ver van elkaar verwijderd? Kunnen we slechts in eenzaamheid
elkanders grootheid zien en waardeeren?
Geheimzinnig Azië, vreemd eilandenvolk!
Nooit zullen wij hen kunnen begrijpen omdat zij het wezen geven voor den vorm
maar den vorm aanbieden als het wezen en zelf verward raken en glimlachen....
Als in vele spiegels weerkaatst keert het beeld in geheimzinnige kringloop tot zichzelf
terug.
Er is één ding dat wij uit de Javaansche dansen opvangen als een echo uit de
verte. Het is niet te definieeren, noch te omschrijven. Het is de geest van Azië, die
door alle leven en levenloosheid trilt, die groot maakt en vernedert, die blij maakt
en weemoedig tegelijk, maar in elk geval ons doordringt als een zeldzame
openbaring.
1)
Hoor, hoe schoon iemand het eens heeft gezegd : ‘The difficult term yugen is
derived from Zen literature. It means “what lies beneath the surface;” the subtle, as
opposed to the obvious; the hint, as opposed to the statement. It is applied to the
natural grace of a boy's movements, to the gentle restraint of a nobleman's speech
and bearing. “When notes fall sweetly and flutter delicately to the ear”, that is the
yugen of music. The symbol of yugen is “a white bird with a flower in its beak”. “To
watch the sun sink behind a flower-clad hill, to wander on and on in a huge forest
with no thought of return, to stand upon the shore and gaze after a boat that goes
hid by far-off islands, to ponder on the journey of wildgeese seen and lost among
the clouds” - such are the gates to yugen.
Forget the theatre and look at the No. Forget the No and look at the actor. Forget
the actor and look at the idea. Forget the idea and you will understand the No.’
Wat voor den Japanschen dans geldt, is hier ook van kracht voor den
Javaanschen. De veelvuldigheid der verschijnselen vermogen wij waar te nemen,
doch voor het wezen dat achter dit alles leeft staan wij sprakeloos.
Den Haag, Juli 1930.
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Nawoord.
Als proeve v.d. nieuwe gezichtspunten, die door het citaat van noot 9 (II) opgeleverd
worden, het volgende (i.h.b. met betrekking tot noot 11 van II): Alle groote
ontplooiingen op artistiek gebied zijn voorafgegaan door het ontstaan eener sterk
bewogen, religieus getinte ideeënwereld. Als de curve v.d. religieuze ontwikkeling
naar boven gaat wordt de artistieke expressie verhevener en neemt een karakter
aan, dat alle gebondenheid aan plaats en tijd verliest, in één woord universeel wordt.
Van een dergelijke kunst, n.l. de Hindoe-Javaansche, meent men, haar
ontwikkelingsgang op Oost-Java nagaande, verband te mogen leggen tusschen het
innerlijk evenwicht en de conjunctuur van den dag. Een dergelijke causaliteit ken ik
echter niet, aangezien een waarlijk wereldwijze kunst haar karakter bij overplanting
slechts dan verliest wanneer zij door een minder hoogstaande cultuur opgenomen
wordt. Het opmerkelijke verschil in wezensaard der kunsten v. Midden- en Oost Java duidt aan, dat de religieuze curve omlaag gaat. Gelijk steeds in dergelijke
gevallen gaat nu het internationale karakter verloren (de beelden v. tjandi Djago en
die v. Singasari demonstreeren geen opgang, maar slechts een tijdelijk niet meer
dalen v.d. curve) en ontstaat een ‘nationale’ kunst, die van begaafdheid en
b e p e r k i n g blijk geeft. (Deze beschouwing tevens v. toepassing op de danskunst.)
Verder: De Javaansche danskunst a.d. Vorstenhoven wordt tegenwoordig in leven
gehouden door er voorzichtig individueele gevoelens in tot uiting te brengen, die
het ideaal-schema geen afbreuk doen. (Vgl. bouw- en beeldhouwkunst).
Voorts: Een verdienste van de Hindoe-Jav. kunst is, dat zij in haar ontwikkeling
niet imiteert. De Oost-Jav. kunst was wellicht voor verfijning en nuanceering vatbaar.
In wezen was zij echter volgroeid en behoefde dan ook stellig geen p r i n c i p i e e l e
verandering meer. (Vgl. de danskunst).
N.B. Met uitzondering van de illustraties links-boven en onder op prentpagina LII
(beide uit: ‘Indië in Woord en Beeld’, Weltevreden 1924), zijn alle foto's bij dit artikel
ons zeer welwillend afgestaan door den heer Th.B. van Lelyveld; men zie zijn
standaardwerk: ‘De Javaansche Danskunst’, uitgave Van Holkema en Warendorf
te Amsterdam, 1931.

Eindnoten:
1)
2)
3)
4)

In Kolhapur, a Native State of the Bombay Presidency.
Benaming van Çiwa als god van den dans.
Volgens anderen door 4 of 5.
o

Zie mijn artikel ‘Raden Mas Jodjana als Danser,’ Nederlandsch Indië Oud en Nieuw, 14 jrg. afl.
6 Oct. 1929 bl. 165 en 167.

5) J. Dols ‘Het Chineesche Tooneel’ (China 30 jrg. no. 1, Febr. 1928, bl. 15).
6) Ananda Coomaraswamy: ‘The Mirror of Gesture’ (1917) bl. 3.
7) ‘Een hypothese omtrent den oorsprong der Hindoe-Javaansche kunst’. (Hand. 1o congres T.L.
en V. van Java, 1919) bl. 101.
8) Foucher, Iconographie bouddhique (1905) p. 10 “il est de toute nécessité qu'aucun trait du
signalement de la divinité ne soit passé sous silence: couleur, posture, ornementation du corps,
nombre, geste et attributs des mains, aucune description n'est trop précise ni trop détaillée: le
succès de l'opération est à ce prix” (noot Dr. Bosch).
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9) Dat wij het wagen de verschillende kunstuitingen op Java naar verwante maatstaf te beoordeelen,
zal ieder goedkeuren, die de nauwe saamhoorigheid der Aziatische culturen op zichzelf kent.
Coomaraswamy zegt in zijn Mirror bl. 8: ‘It is scarcely realised how closely connected are the
dancing and the sculpture.’
10) Zie voor dit rijk mijn artikel in ‘Licht’, Jan. 1929.
11) Natuurlijk valt hetzelfde ook op andere tempels te constateeren b.v. Tjandi Djago welks
beeldgroepeering door Moens (in zijn kundig Mendoet-artikel, Tijdschr. Bat. Gen. 59) uit
Mantra-boeddhistische gegevens is gereconstrueerd.
11) Natuurlijk valt hetzelfde ook op andere tempels te constateeren b.v. Tjandi Djago welks
beeldgroepeering door Moens (in zijn kundig Mendoet-artikel, Tijdschr. Bat. Gen. 59) uit
Mantra-boeddhistische gegevens is gereconstrueerd.
12) Wanneer wij het verschil tusschen Javaansche en Indische dansen trachten te bepalen, schiet
ons geen ander beeld te binnen dan het volgende: de Indische dansen, op Javaanschen bodem
overgebracht, verdwenen als te scherpe formuleering van het ondefinieerbare. De Javaansche
dansen gaan een ander (doch geenszins zinloos!) leven leiden. Natuurlijk gaat de vergelijking
slechts ten deele op. Wij werden op deze gedachte gebracht door Stutterheim, Oud-Javaansche
Kunst, Bijdr. T.L. en Vlk. v. N.-.I. 79, bl. 344.
12) Men houde dit laatste vooral in 't oog, aangezien wij het woord ‘symbolisch’ tevoren in anderen
zin bezigden.
13) Zie Dr. Wilken: ‘Iets over de beteekenis der ithyph. beelden bij de volken v.d. Ind. Arch.
14) In de tjandi Djago monographie van Brandes toont plaat 201 de beeltenis van Moetjoekoenda,
die Kalayawana met zijn blik dood. Het zij ons vergund te vragen of het hier niet de h a n d is
die doodt, aangezien beide handen phallisch gesloten zijn. (Vgl. Wilken, bl. 398 en 399.) Om
de machtige magie van dit gebaar te begrijpen is het interessant 't ook eens in de wajang-wong
te bestudeeren. In de opvoering van de lakon Djaja Semadi b.v. doet Begawan Majangkara de
panakawans er mee inslapen.
15) Noto Soeroto in ‘Oedaya’ Jan. 1929.
1) A. Waley, The No Plays of Japan (1921). Volledigheidshalve laten we hier nog een citaat v.
Coomaraswamy's Mirror volgen (bl. 9): ‘The arts are not for our instruction, but for our delight,
and this delight is something more than pleasure, it is the godlike ecstasy of liberation from the
restless activity of the mind and the senses, which are the veils of reality, transparent only when
we are at peace with ourselves.
From the love of many things we are led to experience of Union; the secret of all art is
self-forgetfulness.’
(Walley bl. 22): ‘If you look deeply into the ultimate essentials of this art, you will find that what
is called “the flower” has no separate existence’.
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Nolens, de mensch
door P.H. Ritter Jr.
HETGEEN ons in laatsten aanleg het meest belang inboezemt bij openbare
persoonlijkheden is de persoonlijke mensch. Wat de staatsman verricht heeft voor
zijn land, voor zijn partij, dat alles wordt bedolven onder de nieuwe problemen, die
altijd op nieuw de oude verdringen, en waaraan de Staatsman terstond geen deel
meer heeft, wanneer hij op het praalbed ligt. Er is niets, dat zoo gauw zijn actualiteit
verliest, - vooral in onze dagen - als het staatkundig probleem, met welks vluchtige
verschijning het staatsmansleven verbonden is. Een oogenblik heeft de staatsman
de macht, hij wordt aanbeden en geducht, en de groote staatslieden slagen erin,
hun leven te maken tot een keten van zulke oogenblikken, maar éénmaal wordt hij
demissionair of, wat schooner is, de Dood rooft hem weg, en den volgenden dag is
wat zijn macht en beteekenis veroorzaakte al geheel historie. Wat overblijft als een
duurzame waarde, is enkel de mensch. Want de feitelijke inhoud van des staatsmans
gedachten en bemoeiïngen is alleen weer te vinden in complexen van
gebeurtenissen, in den gang der historie, die geen minuut van stilte voor de dooden
over heeft, maar hoè de openbare persoonlijkheid was, hoè hij zijn overtuiging droeg
en de hoogheid dier overtuiging door zijn leven bewees, diè waarden, voorbijgezien
door het politiek partijgangerschap der tegenstanders, verkrijgen opeens het eenige
licht, zoodra de Dood gebiedend scheidsrechter wordt in den staatkundigen strijd,
en den tegenstander noodzaakt de wapens ter aarde te buigen. Historie als
feitengang is genadeloos, historie als beschouwingswijze is vlekkeloos, omdat zij,
zonder voorkeur voor richtingen, naar de menschelijke waardigheid zoekt in die
groote figuren, welke zich aan hunne tijdgenooten geopenbaard hebben onder de
gedaante van het begrensd partijleiderschap.
In tegenstelling tot den geschiedenis-psycholoog, die het persoonlijke van een
overleden staatsman zal willen opsporen uit de constructie van zijn politieke houding
en zijn politieke daden, zal de literator trachten naar eene anecdotische behandeling.
Merkwaardige kleinigheden, waardoor de persoon zijn karakter uitbeeldde buiten
de politiek, vormen z i j n bijdragen voor de algemeene kenschetsing die de natie
van haar groote zonen begeert. Maar alvorens wij eenige persoonlijke herinneringen
aan Dr. Nolens, onder wien wij als jong ambtenaar eenmaal mochten dienen, toen
wij met het administratief gedeelte van het Secretariaat van den Mijnraad waren
belast, - alvorens wij eenige persoonlijke herinneringen aan dezen ongemeenen
mensch voor onzen lezerskring openbaren, - is het noodig, dat wij een
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korte beschouwing geven omtrent de eigenaardige plaats, die Dr. Nolens in de
algemeene volkswaardeering heeft vervuld.
Een staatsman vormt, in een demokratische samenleving, een merkwaardige
combinatie van eigenschappen. Hij is, achter de schermen, de uitweger van
belangen, de doorzetter van planmatig in elkander gezette schemata, - hij is vóór
de schermen een figuur, die de medewerking der bevolking voor de verwezenlijking
der geprojecteerde doeleinden moet verkrijgen door te spreken tot haar verbeelding.
Een staatsman behoort langs de wegen der verbeelding bedoelingen te
verwezenlijken, waaraan de verbeelding geenerlei deel heeft. - In ieder geval zou
hij zijn doel als staatsman missen, indien hij niet tot de volksverbeelding sprak.
Troelstra sprak tot de volksverbeelding door wat hij deed, Nolens door wat hij liet.
- Nolens heeft heel zijn politieke leven lang, nagelaten eenige daad te verrichten,
waardoor zijn figuur werd gedramatizeerd. Geen enkele opwindende of beeldende
redevoering, nauwlijks een enkel slagwoord is van hem bekend. In hoeverre hij
‘tombeur des Ministères’ geweest is, alleen de politiek-deskundigen kunnen het
uitmaken. Voor het volksoog liggen de draden zijner in haar uitkomsten meesterlijke
diplomatie, verborgen. Het priesterschap had zijn voorkeur boven het Ministerschap.
Nimmer is er een politieke figuur zoo aangewezen geweest voor het leiderschap
van de Regeering als Mgr. Nolens, immer heeft hij de officieele bevestiging zijner
daadwerkelijke machtspositie afgewezen. Het merkwaardige hierbij is niet zijn
voorkeur tot het spel achter de schermen, - het merkwaardige is, dat deze speler
achter de schermen het voorkomen miste van wat men met een ongunstigen term,
die geenszins op Dr. Nolens van toepassing is noemt: den politieken intrigant. De
politieke uitvoerders zijn aanzienlijk, de politieke beïnvloeders gelijken meestal meer
op avonturiers. In tegenstelling tot Mr. M.W.F. Treub, die een avontuurlijk ‘official’
was, was Dr. Nolens een aanzienlijk beïnvloeder. Zonder het Ministers-effectief te
dragen, was hij overtogen met eereteekenen en door eeregewaden omhuld. Het
was de uiterlijke erkenning eener latente Macht.
Hier ligt het geheim van Dr. Nolens' spraak tot de volksverbeelding. Deze
ijzingwekkend nuchtere figuur, deze koel-logische denker en gewiekste doorgronder
van menschenkarakters en situaties, - hij sprak tot de volksverbeelding door zijn
geheimzinnigheid. Het aanzien en den roep, dien anderen bij de scharen verwekken
door éclatant optreden, verwierf hij, en zonder het te willen, door het wonder eener
zwijgende beteekenis. ‘Den Zwijger’ hebben de journalisten hem genoemd, die
hunne nekrologieën schreven al starend naar de verbeten mondhoeken op zijn
portret. En wij vinden in die qualificatie het uitgangspunt voor onze persoonlijker
beschouwingen.
Was Dr. Nolens een zwijger voor hen, die het voorrecht genoten van dage-
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lijksche ontmoetingen? Was hij een ongenaakbare? Neen, ongenaakbaar was deze
staatsman, die den Titanenmoed bezeten heeft, die er noodig is om zich nimmer
een enkel oogenblik bloot te geven gedurende een leven van zeventig jaren, geenszins. Hij was oneindig minder ongenaakbaar dan de vlotte, beminnelijke, aan
zijn minderen met zwierige hoffelijkheid te gemoet tredende Dr. C. Lely. Hij was
geestig, gemakkelijk, gemoedelijk in den omgang. Maar hij sprak nimmer over de
dingen, die hem als essentialia waren toevertrouwd. Wie het in den zin kreeg hem
door een zijdelingsche vraag te willen verschalken, - hij werd op hetzelfde oogenblik
doorgrond en het gesprek werd zoo behendig en beminnelijk naar andere regionen
verplaatst, dat men er niet aan denken kon, op het lichtzinnig betreden terrein terug
te komen.
Maar aan de vraag, of hij ongenaakbaar was, paart zich een andere: was zijn
gemoed zoo koel als zijn geest? Allerminst. Dr. Nolens is wel de minstnaïeve mensch
dien wij ooit hebben gekend, maar deze mensch, wien nimmer de nagedachte begaf,
waarop het het impulsieve leven voortdurend aanvallen pleegt, - hij kon, zich
rondbewegend op het terrein van het gewone leven, waarin men ongewis is van
alle politiek, de naïefste zijn van alle stervelingen. Hoezeer erkentelijk voor hare
goede zorgen, had hij toch altijd eenigen tegenzin om aan te zitten aan de (vóór
den oorlog) wel eenigszins opulente noenmalen, waarmede de Directie van de
Staatsmijnen den Mijnraad wilde eeren en onthalen, nadat de mijnen waren
geïnspecteerd. Er was daarbij ongetwijfeld een overweging, verwant aan die van
Rijkskanselier Brüning, die de hem ter beschikking gestelde Rijks-auto zoo weinig
mogelijk gebruikt. Zelfs volkomen geoorloofde en begrijpelijke maaltijden (de Directie
van de Staatsmijnen kan toch den Mijnraad niet van honger laten sterven) verwekten
bij den onkreukbaren functionaris die de Voorzitter van den Mijnraad was, een lichte
wenkbrauwfronsing. Maar er was óók nog iets anders dat hem een lichten afkeer
gaf van de Heerlensche hors d'oeuvres. Hij wilde naar ‘Moeke’ toe, in Sittard. ‘Moeke’
was de Directrice van een bekend Sittardsch hotel, en behoorde waarschijnlijk tot
de families, die hij gekend had in zijn jeugd. Als hij in Limburg kwam, voelde Dr.
Nolens zich teruggekeerd in het vaderhuis, en de oude banden moesten daar worden
erkend en vernieuwd. Bovendien konden de spijzen en wijnen van ‘Moeke’ zelfs
die van de Directie der Staatsmijnen evenaren. Het werd wel eens wat machtig voor
de magen van den Mijnraad en zijn secretarissen. Want het kwam meermalen voor,
dat Dr. Nolens, na afloop van de Heerlensche tafelen, tòch nog, met zijn
onoverwinnelijke hardnekkigheid bij ‘Moeke’ wilde na-eten. Een kleine beproeving
voor de andere leden van het gezelschap, die misschien te Heerlen uitbundiger
gedineerd hadden dan zijn voorzitter.
Ja, dat Limburgsche hart van Nolens! Wij herinneren ons een bezoek van
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den Mijnraad aan een van de Staatsmijnen. Terwijl de overige heeren verdiept waren
in de met zwierige zakelijkheid gehouden uiteenzettingen van den Directeur Frowein
en de zéér grondige, geen détail onaangeroerd latende uiteenzettingen van den
Directeur van Iterson, ontdekt Dr. Nolens opeens achter het buffet van een ambtelijke
melkschenkerij een oud Limburgsch vrouwtje. Daar had je het lieve leven dadelijk
aan den gang! In Limburgsch dialekt werd er een heele boom opgezet, werden
grappen verteld, en datgene waar menig man van beteekenis vinger en duim naar
zoude hebben gelikt, werd gegeven aan deze eenvoudige ziel: een vertrouwelijk
onderhoud met den machtigsten man van het land.
Wie na de mededeeling der bovenstaande anecdoten Dr. Nolens zou aanmerken
als een provinciaal chauvinist, hij zou zich schuldig bevinden aan een onjuiste
gevolgtrekking. Geen opmerking over het levenswerk van Dr. Nolens is raker geweest
dan deze: dat hij Limburg heeft gesnoerd aan Nederland. Hoe de liefde voor het
vaderland hem in het bloed zat, kan blijken uit het volgend historisch verhaal.
De Mijnraad stelde op een van zijn Limburgsche reizen een onderzoek in naar
den (voortreffelijk geleiden) woningbouw van de Staatsmijnen. Op zijn tocht door
een mijndorp kreeg een der leden van de Directie, die het gezelschap geleidde
plotseling den inval, in tegenwoordigheid van den Mijnraad de bewoners van hunne
bevindingen te laten getuigen. Een mijnwerker, die geen vaag vermoeden had wie
hij tegenover zich zag, begon uit te pakken over de grootere voortreffelijkheid der
toestanden in de naburige Duitsche mijnen boven die van de mijnen in Nederland
en ging zich te buiten aan voor het vaderland smadelijke bewoordingen. Waarop
er eensklaps iets gebeurde, dat de omringende leden van den Mijnraad en zijn
personeel tot verbijstering bracht. De nuchtere, zakelijke Voorzitter, die nooit buiten
zijn boekje ging, stoof onverhoeds op. Met zijn dunne, ebbenhoutkleurige stokje
stampend in de Limburgsche aarde, gaf Dr. Nolens den man een boet-predicatie,
die hem vandaag nog heugen zal. ‘Jij verdiende je heele leven lang in de Duitsche
mijnen te worden werkzaam gesteld. Dan zou je waardeeren wat er hier gebeurt,
en je zou terugsnakken naar ons vaderland, dat je thans lichtzinnig beleedigt!’, aldus
ongeveer luidde het woedend verwijt van 's Mijnraads Voorzitter, die zijn beste uren
aan de bestudeering der woningplannen van de Staatsmijnen had gewijd. Zóó was
het aangekomen, dat er zelfs onder de leden van den Mijnraad een zwijgzaamheid
inviel, die zich bij ‘Moeke’ pas ontspande.
Dit alles getuigt van een impulsiviteit, die geen buitenstaander in den strakken,
beheerschten staatsman zou hebben vermoed. Wie het bewegelijke in Dr. Nolens
wilde kennen, hij moest het voorrecht hebben van een dage-
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lijksch contact. Hetgeen alleen zij weten, die met hem hebben samengewerkt: er
was over hem altijd een lichte ongeduldigheid. Met zoo vervaarlijke snelheid
doorgrondde hij een zaak, dat hij de breedvoerige beschouwingen die anderen
daarna over de zaak gingen houden, in zijn diepste binnenste eigenlijk overbodig
vond. Het vaakst bracht hem zijn flitsend en zakelijk intellect in conflict met den
oud-minister Talma, die kort voor zijn dood eenige jaren lid van den Mijnraad is
geweest. Wat wij vertellen gaan mogen wij nù vertellen, want het is thans geheel
historie, omdat beide groote mannen zijn heengegaan. Dr. Nolens vond het eigenlijk
niet heelemaal prettig, wanneer hij met zijn vriend Talma reizen moest. Als hij het
uit kon mikken, reisde hij gaarne alleen, of met een enkelen ondergeschikten
ambtenaar, wien het ontzegd was het initiatief te nemen tot een gesprek. Hij dook
dan in een hoek van de coupé, haalde zijn brevier te voorschijn, en begon, na het
teeken des kruises gemaakt te hebben, met zijn priesterplicht. Maar ook wanneer
geen religieuze plichten hem riepen, verkoos hij op reis de eenzaamheid, lezend of
nieuwe krachten verzamelend in den slaap. Toen wij hem er bij het vertrek uit den
Haag éénmaal aan herinnerden, dat de heer Talma in Eindhoven zich wel bij ons
zou voegen, betrapten wij hem op de uitlating: ‘ik hoop het maar niet, die mensch
praat altijd zooveel!’ - Natuurlijk kwam de heer Talma tòch in de coupé, die hij met
zijn onfeilbaren speurzin vond, en natuurlijk ontdooide Dr. Nolens terstond, en werd
een van die gesprekken aangevangen, waaruit de schrijver dezer regelen, leering
putte voor heel zijn verder leven.
Nolens - Talma, - de onderlinge verhouding en de tegenstelling dezer twee
belangrijke staatkundige figuren droeg een boeiend en indrukwekkend karakter, dat
ons bij zal blijven, zoolang wij onze levenservaringen overdenken. In de
vergaderingen van den Mijnraad was Nolens de snelle, vaardige, feillooze
formuleerder van conclusies, Talma de breedvoerige betooger. De omslachtigheid
van Talma's natuur, die zich symbolisch uitsprak in de thé-complets, die hij zich 's
middags als Minister liet serveeren, tijdens de ambtelijke conferenties op het
departement (Talma was van oordeel, dat een Minister niet behoefde te slapen,
maar de uitputtingen van zijn sloopend bestaan kon wegeten) - die omslachtigheid
van Talma's natuur deed zich ook gelden in den Mijnraad. En Dr. Nolens, de
Voorzitter, liet haar alleen toe, omdat, bijna zonder uitzondering, de geniale
oplossingen van Talma de uitkomst brachten in zaken, waar niemand raad mee
wist. Maar een enkele maal werd het den korten, spitsen, gaarne op den man af
handelenden voorzitter toch wat te bar. Dr. Nolens had een zwak voor den tijd. Wie
niet precies op het aangekondigde uur ter vergadering verscheen, wekte zijn
misnoegen. En toen derhalve de heer Talma eens een half uur te laat kwam, kon
Dr. Nolens zich niet weerhouden, zijn horloge voor den dag te halen, en zijn vriend
Talma te vragen: ‘waarom kom je zoo laat?’ De heer Talma echter
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was voor geen kleintje vervaard. ‘Ik heb voor de diaconesjes gepreekt, en wij,
Protestanten houden van grondigheid bij de godsdienstoefening.’ Waarop, pardoes,
het antwoord van Dr. Nolens volgde: ‘Ja maar, jullie hebben ook meer argumenten
noodig dan wij, Katholieken.’
Wie het nog niet weet uit de Kamer, weet het nu, uit dit, alweer historisch verhaal,
hoe Dr. Nolens het toonbeeld was van gevatheid. De anecdote illustreert alleen
maar de ietwat humoristische verhouding, die er tusschen beide groote mannen
bestond. Maar die grappige geprikkeldheid had een ondergrond van diepe
waardeering. Nog herinneren wij het ons als den dag van gisteren, hoe de geruchten
omtrent de zware ziekte en te verwachten dood van Talma, die na zijn Ministerschap
in het predikantschap te Bennebroek wat kalmer emplooi trachtte te vinden, in den
Mijnraad werden besproken. Opeens werd Dr. Nolens zoo stil als wij hem nimmer
hebben aanschouwd. ‘Ik moet hem nog eenmaal opzoeken,’ zei hij toen, een hevige
ontroering bekampend.
Bewegelijk, gevat, ongeduldig, ontroerd, - zoo hebben wij den strakken staatsman,
de in verzwegenheid bijna verstarde politieke figuur dikwijls gezien. Ongeduldig zeer vaak. Weinigen hebben zoo hart en ziel gegeven aan het machtig uitgroeiend
staatsmijnbedrijf als deze noeste werker. Maar het waren de juridische, de sociale,
de oeconomische vraagstukken, die hem belang inboezemden. Voor den technischen
kant had hij geen ader, en behoefde hij ook geen ader te hebben, omringd als hij
in den Mijnraad was door mannen als Dr. Waller, Dr. Philips, Prof. de Vooys, Mr.
van Waterschoot van der Gracht. Maar het was wel vermakelijk Dr. Nolens het
gezelschap te zien voortjagen, wanneer de technische heeren van den Mijnraad
maar niet van opschieten wisten, verdiept als zij waren in de beschouwing der
technische installaties. Het horloge werd om de minuut geraadpleegd, en de
ebbenhouten stok schraapte over den grond. Vooruit, vooruit, mijne heeren, - wij
hebben geen tijd. En vooruit, vooruit is dit werkzame leven aldoor maar door gegaan.
De eene politieke quaestie was niet opgelost of de andere deed zich voor, de ééne
hooge vergadering van een staatscollege was niet afgepresideerd of een andere
voorzittershamer lag weer te wachten. Kon dat allemaal zonder tijdsverdeeling,
zonder arbeidsefficiëntie?
Dikwijls als de heeren spraken over huiselijke plichten, die waren te vervullen,
kon Dr. Nolens gekscheerend uitvallen: ‘daar heb ik geen last van, dat is wel
makkelijk.’ Eén plicht maar, voor dezen priester-staatsman, de plicht tegenover de
gemeenschap. En d i e n heeft hij - wij bezigen hier den onvolprezen rechtsterm:
‘als een goed huisvader’ vervuld.
Ons volk kent Dr. Nolens als den Staatsman. De vraag, die anderen zullen stellen,
zooals zij zoo vaak is gerezen in ons, luidt: ‘wat was er in hem van
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den Priester?’ Wij herinneren ons niet, hem ooit te hebben gehoord over theologische
vraagstukken. Uit den aard der zaak kwamen die in den Mijnraad niet voor, maar
ook in het persoonlijk onderhoud en wanneer Dr. Nolens zich hoofdzakelijk onder
geloofsgenooten bevond, werd de theologie nimmer beroerd. Eén enkel moment
komt ons maar in de herinnering, waarin de Roomsch-Katholieke geestelijke zich
kennen deed. Het was in den trein, tusschen Arnhem en Utrecht; - verschillende
tusschenstations hadden Mijnraadsleden aan het gezelschap afgetapt, - en nu waren
alleen nog bijeen de Voorzitter, de jonge tweede secretaris, en een der leden van
den Raad, Directeur van een onzer groote bedrijven. Het gesprek was, heel de reis
lang, buitengewoon geanimeerd geweest. De heer Talma had zich weder doen
gelden door zijn schitterend vernuft en verbijsterende veelzijdigheid. Zijn vertrek, in
Arnhem, liet een leegte. Het lid van den Mijnraad, dat was overgebleven, - een man
ook van bizondere wetenschappelijke begaafdheid, begon, nog doorlevend in de
warmte der discussie, te vertellen van zijn eigen biologische onderzoekingen, en
van het een op het ander komend, ontvouwde hij theorieën over ontstaan en
ontwikkeling van het leven, die blijkbaar in strijd waren met Dr. Nolens' theologische
opvattingen. Hoffelijk bracht hij het gesprek op een ander onderwerp over. Over dit
onderwerp, hem heilig, wilde hij niet in een onverhoedsche discussie worden gelokt.
Neen, zijn verschijning was altijd juridisch, nooit theologisch geaccentueerd. En
tòch.... speurde men den Priester. Toch vond men den Priester, en den Priester
alleen, wanneer men, aangelokt door de zeldzame beminnelijkheid, die hem eigen
kon zijn, zocht naar den mensch achter de altijd verschuivende maskers zijner
maatschappelijke waardigheden. De wijze, waarop zijn vingers omgingen met een
stempel, waarop hij zijn handteekening (spits, puntig schrift) afvloeide, waarop hij
een enveloppe sloot, getuigde van veelvuldige beroering van gewijde voorwerpen.
Hij schroomde niet, ook als er ambtelijk contact moest zijn met andersdenkenden,
te laten aanduiden dat hij zich in de kapel bevond, en men wist dan dat men geen
onderhoud moest vragen in de uren, voor de morgengodsdienstoefening bestemd.
Maar Priester was hij vooral omdat hij zoo eenvoudig was. Een zijner medeleden
van de Tweede Kamer, de heer A.B. Kleerekooper, heeft in een zeldzaam treffend
en nobel artikel in ‘Het Volk’ van 29 Augustus 1931 Dr. Nolens, dien hij in anderen
kring zag optreden dan wij, gekenschetst. Er was echter ééne onderstelling in dat
artikel, die wij positief onjuist achten. Dat Dr. Nolens van de ettelijke
onderscheidingen, die hem te beurt vielen, plezier zou hebben beleefd. Wij gelooven
er niets van, omdat wij nimmer een spoor van ijdelheid in dezen mensch hebben
ontdekt. Integendeel: de kardinale eigenschap in zijn karakter, die ieder op een
afstand hield, was zijn gemis van ijdelheid. Die kwetsbare plek in de natuur van
ieder staatsman was bij hem afwezig. Hij was huiveringwekkend objectief. Zijn
macht,
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vooral tegenover den lager geplaatste, bestond hierin, dat niemand wist, wat hèm
behaagde. Heeft ooit iets anders hem behaagd dan zijn vitale strijdbaarheid, zijn
kennis van de menschelijke karakters, en zijn plicht? Hij moet het geweten hebben,
dat hij, omdat hij de volmaaktste Functionaris was, een Autoriteit vertegenwoordigde
waartegenover ieder zich klein gevoelde. En daarom kwam hij de menschen, kwam
hij vooral zijn minderen tegemoet. Hij kon zich de weelde veroorloven eenvoudig te
zijn, en in den omgang met lager geplaatsten een Limburgsche gemoedelijkheid te
effectueeren, die het dienstgesprek met Dr. Nolens een vreugde deed zijn. Zeer ver
ging hij in zijne nederigheid. Aan een zeer ondergeschikt ambtenaar, dien hij, door
ongeduld gedreven, bizonder kort behandeld had, bood hij den volgenden dag
spontaan zijn verontschuldigingen aan. Boetvaardig Christen. Priester. En nu
tenslotte, nog een zijn karakter typeerende eigenaardigheid.
Toen Dr. Nolens proto-notarius was geworden bij den Heiligen Stoel, vroeg een
der niet-Katholieke leden van den Mijnraad hem schertsenderwijze: ‘Mijnheer de
Voorzitter, ik heb het bericht gelezen van Uw pauselijke benoeming, - ik heb geen
verstand van zulke zaken, maar antwoord U mij eens op den man af: Is dat hoog?’
- ‘Heel hoog,’ zei Nolens, droogjes, ‘maar blijft U mij maar Dr. Nolens noemen.’ Zóó
wilde hij genoemd zijn: Dr. Nolens, ‘de dokter’ zeiden de nonnetjes uit de inrichting
aan de Prinsengracht in den Haag, waar hij de levenslange logé was. Hij had recht
op vele titels: Excellentie, Monseigneur, Professor, - maar Dr. Nolens, dat was de
eenige titel, waaraan hij bepaaldelijk vasthield.
Eenmaal hebben wij Dr. Nolens gezien tegenover den Dood, dien hij nu zelf is
ingegaan. Wij waren middenin een ambtelijke conferentie. Plotseling wordt op de
deur geklopt. Een zuster verschijnt. ‘Doctor, ik kom U mededeelen, dat Zuster
Gertrudis vannacht is overleden.’ - ‘Dank U,’ zei Dr. Nolens. Niets meer dan dat.
Even verstrakte hij. Toen ging het gesprek gewoon weer door. Is het gewaagd,
wanneer wij ook in dit zwijgend aanvaarden van den dood eener huisgenoote,
wederom den Priester herkennen, die zich buigt, aanstonds, voor den Wil van God?
Wij kunnen dat ééne moment maar niet vergeten, nu de zusters het groote gesticht
zijn rondgegaan, en hebben geklopt op vele deuren, om aan te kondigen, dat de
bewoner van die groote serre-kamer, beneden, achter in het gebouw, wiens leven
en werken altijd met een heimelijken eerbied werden omringd door de bevolking
van het onmetelijke, stille huis, dien hemelschen vrede verworven heeft, dien de
geloovig gestorvene zal erlangen voor het bewustzijn van elk goed Katholiek. Wie
schrijver en levensgevoelige is, hij kan geen stukken en ambtelijke zaken behandelen
met den hoogen voorzitter van een hoog college - al beteekent hij dan voor hem
niets anders dan de willekeurige ambtenaar van den Mijnraad, - zonder belang-
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stelling voor den m e n s c h die een kloppend hart gehad heeft als wij allen, onder
het purper der onderscheidingen en achter het perkament der akten. Waar lag het
levensgeheim van dezen mensch?
Zoo geëerd te zijn, zulk een ongekende macht te bezitten, - zònder de keerzijde
der huiselijkheid. In het verkeer met de menschen altijd bepaald te zijn door een
officieele functie, en dan daarna een vlekkeloos leven, dat een toonbeeld was voor
zijn volk, te eindigen.... in eenzaamheid. Dr. Nolens was als een rots. Hij is nooit
voor iemand een ‘relatie’ geweest. Geen sterveling kreeg het privilege van zijn gunst.
Er gold bij geen benoeming voor hem iets anders dan het objectief belang van de
zaak. Zijn hart sprak alleen, wanneer hij iemand kon redden van den ondergang.
En dat heeft hij vaak gedaan. Hij favoriseerde nimmer, hij pleitte wel clementie.
Dit geeft een aanwijzing, dat de teederheid niet te gronde gegaan was in dit
karakter van graniet. Maar er zijn meer aanwijzingen. Dr. Nolens hield van kinderen.
Een onzer zeer goede vrienden wandelde met zijn zoontje in de Scheveningsche
boschjes. Toevallig, uitrustend op een bank, troffen zij daar een ouderen heer aan,
die een gemoedelijk gesprek begon. Het bleek later Dr. Nolens te wezen, die
intusschen zijn incognito niet ophief. Hij is de grootvaderlijke vriend geworden van
het zesjarig jongetje, en schiep, ook op volgende wandelingen, een onuitputtelijk
genoegen in zijn gesnap. Nolens kon, wanneer hij op zijn eenzame wandelingen
door den Haag een zijner ondergeschikte ambtenaren tegen kwam, hem aanhouden,
genoegelijk met hem oploopen en hem vragen naar zijn gezin. En tot hem komen
voor een conferentie over ambtelijke zaken, - dat gaf altijd een aparte
rook-ceremonie. Wanneer men zich had neergezet in het onmetelijk vertrek, op een
der sofa's of gemakkelijke leuningstoelen, tusschen de boekenkasten, waarin naar
een legende wil, Dr. Nolens binnen de banden van boeken met andere titels de
dossiers en stukken bewaarde die hij noodig had, - dan stond hij plotseling op, met
de woorden: ‘willen we een sigaar maken?’ Hij ging dan naar een kast, en in die
kast was nog een andere kast, en in die tweede kast een bus, en in die bus een
blik, en dááruit kwamen pas zijn kurkdroge sigaren, de voortreffelijkste sigaren, die
er te rooken waren in Nederland. Neen ‘deftig’, gewichtig was Dr. Nolens nooit. Hij
zat graag in zijn eentje in Scheveningen, uit te waaien van de staatszorgen achter
een glas bier. Zijn gang was vlot en vlug, - geenerlei ‘air’, alleen de markante kop
met de staatsgeheimen afsluitende gelaatstrekken verried den man van beteekenis.
In het staatsarchief en in de Landshistorie blijft zijn naam bewaard. Maar wij hopen
dat, daarnaast, eenige getuigenissen omtrent Nolens den mensch, zullen worden
overgeleverd aan het nageslacht.
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Bezoek
door Hélène Swarth
Den zwaren zetel schuift zij bij den haard.
Haar oud gelaat rijst blank uit zwart fluweel.
Dit uur is de eenzame éenig vreugdedeel,
Den leegen dag maakt dit uur levenswaard.
Hij kust haar hand - Vol tranen zwelt haar keel.
Een siddering haar doodmoe hart doorvaart Is 't weelde of weemoed? - D'eersten bloei van Maart,
Narcissen, brengt hij, lentezonnegeel.
Eentonig klaagt om haar, die hij verloor,
Zijn droeve stem, vraagt meelij met zijn leed.
Dat háar hart brak toen de andre hij verkoor,
Begreep hij 't niet? - 't Waar wreed zoo zij verweet.
Neen, zacht, herproevend wat zij nooit vergeet,
Zij drukt zijn hand en leent een luistrend oor.
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Regen in Gorinchem
door A.J.D. van Oosten
De Linge langs, vergiftig en vergeven,
zijgt om de huizen een vuil blauw-groen licht,
verfwaren- en biscuit-reclames kleven
nat aan de muren van een oud gesticht.
Hier moet het een of ander zijn misdreven,
een moord begaan, een kwade zaak verricht,
een spook zijn poetsen spelen aan het leven,
in 't kroegje zijn nog de gordijntjes dicht.
Dit is vandaag de buitenkant der dingen,
mijn hart van binnen is net eender zoo hier in den regen aan de trieste Linge,
gaf het zijn laatste restje vreugd cadeau.
Kon het zich troost op afbetaling zingen:
het loog, en zong - maar 't neemt geen risico;
vandaag druipen de huizen langs de Linge,
omlaag drijft traag een rotte zak met stroo.
Kerstmorgen 1929.
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Sara Vierhout
door Josine Reuling
V
HET is herfst geworden. De regen gutst in stroomen neer en de toch al zoo stille
straat is uitgestorven. Maar dadelijk zal er wel wat leven inkomen, want het is op
slag van twaalven; ieder oogenblik kan de school, hier vlakbij in de dwarsstraat,
uitgaan.
Saar staat voor het raam. Zij kijkt naar de glimmend zwarte straatsteenen, naar
de vuilzwarte plassen in het midden der straat, naar het water, dat in hevige haast
langs de trottoirs stroomt. Heerlijk voor de jongens om straks papieren bootjes in
te laten drijven of leege luciferdoosjes.
Anna heeft tóch gelijk gehad. Saar denkt er haast nooit meer aan, hoe lang zij nu
hier is en hoeveel maanden geleden zij uit het Gesticht kwam. Zij denkt ook haast
nooit meer aan het Gesticht. Dat is zoo vanzelf gekomen. Met Anna heeft Saar er
eigenlijk nooit over gepraat, maar die heeft er ook nooit naar gevraagd. Zij heeft er
feitelijk geen flauw begrip van, hoe Saar het daar vond en hoe zij die vijf jaar heeft
doorgebracht en wàt zij er allemaal deed en beleefd heeft. Natuurlijk weet Anna
wel, dat Saar het daar meer dan ellendig vond, maar waaróm.... dat weet zij niet.
Ach, wat doet het er toe. Het is nu voorbij, denkt Saar. Is het mogelijk, dat iets voorbij
is? Saar hoort Dirk nòg zeggen, dat vandaag de eerste sneeuwklokjes op haar tafel
stonden, altijd op dienzelfden onuitstaanbaren toon van haar, zoodat je dacht: stik
met je sneeuwklokjes erbij, terwijl sneeuwklokjes, kleine, lieve bloemen, toch een
beter lot verdienen dan samen met de Dirk van een Opvoedingsgesticht te stikken.
Dat was, toen dit jaar de lente begon en Saar nog midden in alles zat. Een paar
weken daarna was zij al hier, maar haar gedachten waren nog steeds dáár en toen
kwam deze eerste heerlijke vrije zomer bij haar Moeder en haar Zusje en nu is het
herfst geworden en haar vroeger leven, het leven in het Gesticht, is voorbij. Is het
heelemaal voorbij? Als je zelden of nooit meer aan iets denkt, is het dan voorbij?
Daar komen de schoolkinderen! Zij kijken niet naar de heerlijk stroomende gootjes
langs de trottoirs, zij hollen hard naar huis. Kinderen houden niet van regen. Velen
lijken dravende kabouters met de kap van hun capes tot over hun neus, anderen
loopen samen onder één jas, schokkend en lachend, met ongelijke passen niet vlug
vooruitkomend. Aan den overkant loopt een mager, blond dienstmeisje met een
groote parapluie boven haar hoofd; half verborgen onder haar groote witte schort
loopt een kleine jongen. Je ziet enkel zijn korte, dikke beentjes. Zij stappen vlug,
onzeker en heerlijk midden in de plassen, zoodat het dienstmeisje hooge gilletjes
uitstoot, met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

256
de parapuie zwaait en foei roept. Saar hóórt haar gillen en heeft er pret om.
Binnen enkele minuten is de straat alweer als uitgestorven. Gelukkig, dat het
Zaterdag is. Nu behoeft Nora niet terug in dit hondenweer. Noortje, de schat! Aan
háár heeft zij heel wat verteld over haar leven in het Gesticht. Het is Saar den
laatsten tijd net, of zij er zelf niet bij is geweest, het raakt haar zoo weinig, als zij
erover spreekt, het meeste pleizier heeft zij, als Nora zoo aandachtig luistert. Zij
heeft haar al zóóveel verteld, zij weet werkelijk geen enkel nieuw verhaal meer.
Daarom hebben zij afgesproken, dat zij voortaan enkel Zaterdag 's avonds zal
vertellen. Jammer, dat Saar nooit iets vooruit bedenken kan. Met den besten wil
van de wereld schiet haar niets te binnen. Nu, Nora hoort even graag een verhaal,
dat zij al kent. Soms nog liever, zei zij laatst. Een rare sijs, die Nora.
Het is een triestige dag. Toch zal de regen aanstonds wel ophouden. In de verte
wordt het lichter. Er komt verandering, de lucht kruit, zou Nora zeggen. Zij heeft
dikwijls van die wijsheden, net een klein, oud vrouwtje. Zij zal wel weer drijfnat
thuiskomen.
Nora komt werkelijk drijfnat thuis. Zij heeft haar mantel over haar hoofd gedaan,
nu is tenminste haar haar droog gebleven.
‘Je moet dadelijk....’
‘Ja, ik weet het al, mijn schoenen uitdoen,’ roept Nora en begint met preutsche
vingers en een vies gezicht de drijfnatte veters van haar schoen los te peuteren.
‘En een andere jurk,’ zegt Saar met nadruk.
‘God, ook dát nog. Help's, ik kan die lamme veter niet loskrijgen,’ en Nora houdt
een been in de lucht.
‘Ik heb kroketjes gebakken, Anna komt niet thuis; generale.’
‘Laten wij dan naar de bioscoop gaan?’
‘Wat? Wou jij ook gaan?’
‘Ach neen, naar de bioscóóp!’
Dat vindt Saar wel een idee. Zij peutert aan den tweeden veter. Nora m o e t geen
knoopen maken, hoe dikwijls heeft zij haar dat niet gezegd: een strik met 2 lusjes
en dáár een knoop bovenop leggen. Saar zal in de krant nazien, wat er te doen is,
eerst even de kroketjes uit de keuken halen, ja, maar eerst een andere jurk.... En
Saar holt naar de slaapkamer, komt met de jurk voor Nora terug, gooit, Nora vangt.
Saar vliegt naar de keuken. Zij gelooft waarempel, dat de kroketjes aanbranden.
Neen, toch niet!
Nora heeft de krant en vouwt haar open. Zij trekt een gezicht als een oorwurm.
Naar kindervoorstellingen gaat zij niet, dat is zulke flauwe kost, goed voor heele
kleintjes, en de andere film? Géén toegang beneden de achttien jaar. Daar is niets
aan te doen, zegt Saar, tegen dat wij er zijn, ben je nog geen achttien. Nora vindt
het niets leuk, een reuzeflauwe mop, maar Saar moet er zelf verschrikkelijk om
lachen. Zij neuzen de heele krant door. Een
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verkooping van antieke meubelen, als zij daar eens heengingen? Of naar de opening
van deze nieuwe kruidenierswinkel? Elke honderdvijftigste kooper krijgt een
amandelkoek. Zij zouden samen in de rij kunnen gaan staan, ieder op een andere
plaats en steeds weer van achteren aansluiten. Of elkander aflossen. Zij hadden
zoo misschien een kans voor de amandelkoek. Nu lachen zij beiden en vinden het
beiden een flauwe grap. Nora vouwt van de krant een steek en zet die op Saar haar
hoofd.
Zij gaan aan tafel. Papagena is niet eens op tafel gesprongen om een kroketje
te bemachtigen, want Papagena heeft verdriet. Zij loopt onrustig en klagelijk
mauwend door het huis, den kop bijna op den grond, snuffelend in alle hoeken en
gaten. Zij zoekt haar kinderen, den lieven altijd blazenden Tamino en de lieve,
leelijke Tamina met haar raren Cyperschen staart en haar kale varkensoortjes.
Gisterenavond heeft Anna hen beiden meegenomen. Linda wilde graag Tamino
hebben en Tamina heeft de Decorateur gekregen. Nu, het zijn goede huizen, zij
zullen er erg verwend worden. Tamina mag zeker van geluk spreken. Zij is per slot
echt leelijk uitgevallen. Het zou kinderachtig zijn, dit niet toe te geven. Maar naar
het asyl hadden zij haar nooit gedaan. Dan in Godsnaam maar houden. Papagena
moet zich maar troosten. Eeuwig kunnen haar kinderen niet bij haar blijven. En vóór
de winter komt heeft zij nieuw kroost.
Saar maakt voor Papagena een kroketje fijn met een halven boterham en de
verlaten Moeder eet het achterelkaar op. Het smaakt haar blijkbaar, al kauwt zij met
lange melancholieke tanden.
‘Zielepoot, zij heeft vannacht haar eten laten staan; zelfs de melk stond er nog.
Nu, je nieuwe kinderen zijn alweer in aantocht!’
‘Herfstkatjes zijn nooit sterk,’ vertelt Nora in Saar's goede oor en schudt bedenkelijk
haar hoofd. Saar moet er vreeselijk om lachen. Nora is erg verbaasd, Saar schijnt
om alles te moeten lachen vandaag.
‘Neen, heusch niet, maar jij, met je wijsheden,’ proest Saar, ‘jij weet altijd alles.
Van lucht, die kruit en van herfstkatjes, die zwak zijn en van hagel op appelen en
ik weet niet wat!’ Nora haalt haar schouders op en omdat Saar zoo lacht, moet zij
meelachen, al begrijpt zij absoluut niet, wat er aan te lachen valt en wat Saar met
hagel op appelen bedoelt, snapt zij heelemaal niet.
‘Anna komt vandaag ook niet thuis eten. Zij zei, het was haar te veel gesjouw! Zij
zou met Linda meegaan en bij haar wat gaan liggen. Als zij dat nu maar doet!’
Nora knikt. Zij zijn beiden opeens heel ernstig. Zou Nora aan Saar vertellen, hoe
lang en vreeselijk Anna vannacht weer heeft gehoest? Ach neen, wat geeft het, of
Saar dat weet. Zij doet al genoeg, zij kán werkelijk niet meer doen, en dat Anna zoo
hoest, daar kan Saar heelemaal niets aan veranderen.
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‘Hoest Anna nog zoo elken nacht? Je begrijpt, ik hoor het natuurlijk niet.’
Nora kijkt Saar verschrikt aan. De vlammen slaan haar uit. ‘Nogal,’ zegt zij zacht
en knikt. Kan iemand je gedachten raden? Gedachten raden is een spelletje, gaat
het door haar hoofd. Zij doen het wel op verjaarpartijtjes bij schoolvriendinnetjes.
H o e dat spelletje is, weet Nora op dit oogenblik niet. Met geen mogelijkheid zou
zij het kunnen vertellen, terwijl zij het toch dikwijls gespeeld heeft. Gedachten gaan
hun eigen weg, zij staan nooit stil, geen seconde. Hoe kan dat toch?
Saar zit voor zich uit te staren. Het is zóó stil in de kamer, dat Nora het tikken van
de klok hoort en buiten het eentonige, zware ruischen van den regen. Saar staat
bruusk op. Zij steekt het licht aan en doet de gordijnen dicht. Dat nare, triestige weer
wil zij niet binnen hebben, zegt zij. Dat wordt een lange avond vandaag. Vanaf twee
uur al met lamplicht. Saar begint zwijgend de koffietafel af te ruimen.
‘Toch eigenlijk te gek, nu al licht op,’ zegt zij, draait het licht weer uit en schuift
de gordijnen open. Het nuchtere, vaag-grijze licht van den regendag vult weer de
kamer, laat de hoeken duister, maakt het vertrek grauw en ongezellig.
‘Weet je wat wij moesten? Wij moesten dichterbij het theater wonen, dat zou voor
Anna veel prettiger en gemakkelijker zijn. Is daar niets te huur? Daar, waar Linda
woont bijvoorbeeld?’
‘Alles vreeselijk duur,’ roept Nora.
Saar komt achter Nora's stoel staan, leunt met gevouwen armen over de leuning,
als een boerin, die over haar onderdeur hangt. Nora gaat dwars zitten om met Saar
te kunnen praten, aan den kant van haar goede oor.
‘Zoo! Zou het te duur zijn voor ons? En Linda dan?’
‘O, dat betaalt de wijnhandelaar.’
Saar heeft nog nooit van den wijnhandelaar gehoord en denkt, dat zij het verkeerd
verstaan heeft, al is haar oor den laatsten tijd uitstekend.
‘Wát zeg je? Een wijnhandelaar? Betaalt die de huur?’
‘Ja, hij woont boven in hetzelfde huis.’
‘Hoe weet je dat?’
‘Van Anna natuurlijk. Iederéén weet het.’
‘Ik wist het niet, hoor!’ Saar zucht en neemt haar armen van de leuning. Toch een
rare, die Linda. Eerlijk gezegd, een onfatsoenlijk meisje. Saar bloost er niet meer
van. Zij staat nu met gestrekte armen achter den stoel, haar handen omklemmen
de leuning.
‘Linda krijgt ook weer een kind,’ roept de Flappert heel hard.
Nu moet Saar tóch blozen, al is het veel fatsoenlijker om een kind te krijgen dan
om je huur te laten betalen door den wijnhandelaar.
‘Schrik maar niet, hoor! Linda heeft nóg een kind, dat is bij háár Moeder. Die
brengt het groot. Wij zijn er een keer op bezoek geweest. Linda was er
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toen ook, maar zij keek vreeselijk kwaad en zei letterlijk geen woord en zat
aardappelen te schillen met oude glacéhandschoenen aan. Het was een bespottelijk
gezicht. Die handschoenen, bedoel ik. Maar Linda's Moeder is wàt aardig. Zij kan
reusachtig goed de kaart leggen en de toekomst voorspellen uit je hand. Ik kreeg
een heel schoteltje vol boschbessenjam van haar met een beschuit erbij. Het was
heerlijk! Zij had de bessen zelf geplukt en er jam van gemaakt, vertelde zij. Maar
met de kaart leggen verdient zij een dikke duit, zegt Anna. En dat geloof ik best,
want er zitten soms wel tien menschen in het zijkamertje te wachten.’
‘Heeft Linda dan geen man? Het kind moet toch een Vader hebben!’
‘Ja, ik weet niet, hoe dat zit. Alle vaders zijn niet bij hun kinderen, weet je. Mijn
vader is toch ook niet hier - al kómt hij - en jouw Vader.... Ach, Linda heeft wel
honderd mannen en het kind is wát graag bij zijn Grootmoeder.’
‘Is het een aardig kind?’
‘Ja hoor, een heel lief kindje. Het huilde dien middag erg, want zijn kies moest
doorbreken, zei Linda's Moeder. Zij gaf hem toen den sleutel om op te bijten. Zij
leende ons ook haar parapluie, toen wij naar huis gingen, want het regende, dat het
goot. Anna zei, dat zij voor schandaal liep met zoo'n wandelend gevaarte boven
haar hoofd en ik moest het ding den heelen tijd dragen. Mijn arm was er lam van,
want ik moest hem natuurlijk héél hoog houden, hè, omdat Anna zooveel grooter
is.’ En Nora maakt een vuist en strekt haar arm stijf omhoog, om Saar te laten zien
hoe hóóg zij toen de parapluie heeft moeten dragen.
‘Is het kind een jongetje?’ vraagt Saar na even zwijgen en als haar stem niet zoo
zwaar en diep was, had de vraag droomerig kunnen klinken.
‘Wat? Welk jongetje? O ja, 't is een kleine jongen, hij heet Peterchen.’
‘En komt dit nieuwe kind nu ook bij zijn Grootmoeder?’
‘O nee, dit wil zij niet hebben. Zij is vreeselijk kwaad en heeft gezegd, dat háár
deur nu voorgoed voor Linda gesloten is. En dan natuurlijk voor het nieuwe kind
ook, dat begrijp je.’
‘Wat vreeselijk! Waar moet het dan naar toe?’
‘Dat weet ik niet. Dat vertelde Anna mij nog niet. Linda kan het in geen geval
houden, zie je, met haar werk. Vraag het maar eens aan Anna, zij weet precies,
hoe het zit.’
Saar geeft geen antwoord. Nora ijverig, besluit in haar goede oor: ‘Maar wij kunnen
gerust eens naar Linda's Moeder toegaan. Zij houdt heel veel van Anna, zooals
iedereen natuurlijk. Of zij van mij houdt, dat weet ik niet. Maar misschien leest zij
jou wel voor niets uit de hand en dan kun je meteen de jam proeven. Je krijgt er
enkel verschrikkelijk zwarte tanden van, dat heb je altijd met boschbessen, weet
je.’
Saar knikt afwezig. Haar handen laten werktuigelijk de stoelleuning los

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

260
en zij gaat de koffietafel verder afruimen en brengt het water uit de keuken, want
de koffiekopjes en -bordjes worden binnen afgewasschen. Anders begeleidt Saar
altijd het gerinkel der borden en het gekletter der messen en vorken met haar
vroolijken bas, maar nu is zij stil en wascht en droogt stil en teuterig.
Nora hokt met opgetrokken knieën op den divan en raakt verdiept in een prachtig
boek - uit de schoolbibliotheek - een echten Ridderroman. Hij telt 781 bladzijden,
zij heeft al gekeken. Dus dat is voor vandaag en morgen. Hoe er kinderen zijn, die
een week lang kouwen over één boek, soms veel dunner dan dit, begrijpt de Flappert
niet. Als zij een boek langer dan een week houdt, is het om 't nog eens over te lezen.
Er zijn van die prachtboeken, die je wel tien maal opnieuw kunt lezen. Als zoo'n
boek al te mooi is, bedelt zij net zoo lang bij Anna, tot zij het geld heeft om het zelf
te kunnen koopen.
Dit boek is wel het mooiste, dat zij tot nu toe uit de bibliotheek gehad heeft, en
het komt door de dolle en spannende avonturen van den edelen, zwarten ridder,
dat het Nora niet opvalt, hoe stil en afgetrokken Saar is, en hoe lang zij bezig is over
die paar kopjes en bordjes. Anders zou Nora al lang gevraagd hebben, of Saar niet
moest zingen van: 'k heb mijn wagen volgeladen of van: wij reizen met elkander,
wij reizen hand aan hand.... en dan komt er iets van steun en van Vaderland tot
slot. Maar Flappert weet niet eens meer, dat er een Saar met een gezelligen bas
bestaat, want Flappert zit vóór op het paard bij den roofridder, die de zwarte Ridder
genoemd wordt, omdat hij zulke prachtige zwarte lokken en koolzwarte oogen heeft.
De waaghalzerijen, die hij uithaalt, zooals nu, wanneer hij háár, de goudblonde
prinses róóft en voor zich in het zadel tilt, zoo maar op klaarlichten dag, zijn
adembeklemmend. Maar een groot en edel hart klopt er in de borst van den zwarten
Ridder.
Saar is bezig een wintermantel te maken voor zichzelf. Zij vindt het goed eigenlijk
wat opzichtig, dat lichte bruin met die lila ruit erdoor, maar Anna heeft de stof samen
met haar uitgezocht en zei zóó onverschillig: dit moet je nemen, Sarah Glimnog's,
geloof mij, kind, je kunt geen bétere keus doen, dat Saar het gevoel kreeg, of er
geen enkele andere stof op de wereld meer bestond om tot wintermantel voor Saar
Vierhout te dienen. Daarom knikte zij, al was 't wat aarzelend en bromde: Die dan
maar! Wat zal ik mooi zijn. Is het niet te.... jeugdig?’
‘Ben jij achttien, of ben ik het?’ riep Anna toen in Saar's goede oor en de
winkeljuffrouw, die vliegensvlug een klein, vinnig opengesperd schaartje door de
stof joeg, vertrok haar gezicht tot den beroepsglimlach. Maar Saar had willen zeggen:
opzichtig.
Onzin, Anna heeft smaak, dat staat als een paal boven water en Saar weet heel
goed van zichzelf, dat zij een stijve Pierlala is. Als je nooit anders dan uniform hebt
gedragen, vijf jaar lang, met één donkerblauwen zomer-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

261
mantel en een zwárten winterjas, heb je ook niet veel verstand van stoffen en kleeren.
Zij vond zichzelf nog wel zoo netjes in haar rechten zwarten mantel, die de heele
uniform bedekte. Het is goed, dat Anna haar nooit zoo gezien heeft.
Saar zal de tafel voor het raam schuiven. Kijk, het klaart al wat op in de verte. Zij
tilt de tafel op en zucht. Stakker, zoo'n kind nu weer. Het heeft geen huis en geen
Vader, en een Moeder die niet naar hem omkijkt. Een mooie boel. Een ander mensch
maakt, dat er een wieg is en warme kleertjes, een behoorlijk huis en een Vader, die
goed voor zoo'n schaap zorgt.... Zou dat kind van den wijnhandelaar zijn? Ach, zij
wil er niet aan denken! Zij begrijpt toch niets van al die toestanden. Zij krijgt er alweer
een kleur van. En wat gaat het haar aan! Het is een mooie stof, aan beide kanten
gelijk en zuivere wol.
Terwijl haar hand langzaam over de zachte stof strijkt, tuurt zij naar buiten. De
regen heeft opgehouden, de zon breekt door. Lange schuine stralen vallen in groote
modderplassen, het troebele water heeft donkergouden glanzingen.
‘Ik zou eens ophouden met lezen, als ik jou was. Je hebt een vuurrood hoofd. Ga
je niet een beetje buiten spelen? Het klaart op.’
Nora is net bezig om op handen en voeten door een onderaardsche gang te
kruipen en als het zachte fluiten van den zwarten Ridder, die vóór haar kruipt - zij
ziet hem natuurlijk niet, deze laatste gang is donkerder dan een graf - niet telkens
hoorde, zou haar hart van angst stil staan. Maar de Ridder fluit zijn zachtlokkende
tonen en die wijzen den weg. Drie tonen zijn het: hoog-laag-hoog en die beteekenen:
hier-kom-ik! Aan deze drie tonen hangt Nora, de prinses, met hart en ziel en ooren
en iedereen, vrind en vijand, kent de drie tonen van den edelen zwarten Ridder.
‘Hè, meisje, hoor je mij niet? Of je nooit ophoudt met dat gelees!’ En Saar fluit,
lang, schel en valsch.
‘Je hoeft er niet zoo van te schrikken! Ik ben het maar.’
‘Ik schrik heelemáál niet,’ zegt Nora stug. Zij is woedend! Om zoo afschuwelijk
schel en valsch te fluiten. Als je doof bent en geen gehoor hebt, fluit dan niet.
‘Ga een beetje buiten spelen, kijk, de zon schijnt! Dat boek loopt niet weg.’
‘De zon ook niet.’
Natuurlijk gaat Nora buiten spelen. Zij is er tòch heelemaal uit. Om zoo mal te
fluiten! Vanavond gaat zij den heelen avond lezen, aan één stuk door, met haar
vingers in haar ooren.
‘Dag!’ roept zij onverschillig en holt weg.
‘Je mantel aandoen, hoor! En zorg, dat je op tijd terug bent. Ik zet om vier uur
thee. Kijk niet zoo kwaad, kind! Die boeken brengen jou altijd uit je humeur.’
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Nora is al weg, haar mantel half aan.
Saar blijft alleen in het stille huis met de treurende Papagena, den nieuwen
wintermantel en haar gedachten. Zij zucht beurtelings om de linker mouw, die niet
goed is ingezet en gedraaid zit en om het kind van Linda, dat geen Vader heeft en
geen huis. Een stakker, hoor, zoo'n kind. Een echte, kleine stakker. Het is om
wanhopend te worden met die mouw, het lijkt naar niets.
Als Saar denkt, dat zij den heelen middag rustig aan haar nieuwen wintermantel
kan naaien en hard opschieten - je moet zóó opletten bij het inzetten der mouwen
- of je wilt of niet, je denkt voortdurend aan zoo'n kind - heeft zij het mis! Saar krijgt
bezoek van haar vrind, den Decorateur. Hij staat buiten door het raam te gluren en
zoodra Saar hem ziet, lacht hij vrindelijk. Wie weet, hoe lang hij daar gestaan heeft.
Saar krijgt een kleur als vuur en vergeet den mouw van haar wintermantel en het
kind van Linda. Zij stapt naar het raam en wijst, dat zij de voordeur zal openen, maar
Herr Heimer - de Decorateur heet Heimer, Oscar Heimer - beduidt met een zwierige
beweging van zijn arm, dat hij achterom zal loopen. Oscar Heimer's gebaren zijn
even zwierig als zijn dassen en de stand van zijn grooten hoed.
Saar's hart klopt in haar keel en haar knieën knikken. Zij zou ervan schrikken, als
zij er acht op sloeg. De begroeting is van weerskanten erg hartelijk. Zij schudden
elkaar lang en lachend de hand. Herr Heimer komt bedanken voor het Poesje.
Tamina voelt zich al erg thuis. Wat een mooie naam: Tamina. Herr Heimer heeft
een bruin en wit geruit pak aan en een donkerblauwe das met groote witte moppen.
Hij heeft prachtige oogen. Saar kijkt naar zijn das en denkt aan zijn oogen. Kon zij
maar iets voor hem doen! Wat een aardige, vrindelijke jongen toch! Hoe komt zij
erbij! Hij is heelemaal geen jongen. Anna zegt, Heimer is zeker over de dertig. Hij
is een man. Saar bloost opnieuw als een pioen en merkt plotseling, dat zij midden
in de kamer staat.
‘Es ist furchtbar warm hier, Fräulein Vierhout!’ Oscar Heimer spreekt langzaam
en duidelijk en kijkt Saar met zijn prachtige oogen vragend en dringend aan. Saar
richt haar blik strak op de das met de groote witte moppen en zegt, dat zij de deur
open zal zetten, want als zij het raam opent, komt er te veel kou binnen. ‘Vochtige
kou, ziet U, die is niet goed voor Anna.’ Saar spreekt ook langzaam en duidelijk,
net als Herr Heimer. Zij probeeren elkander te verstaan. Buitendien vindt Herr Heimer
het zóó aardig, als Saar Hollandsch praat, zegt hij. Als je een taal mooi vindt en
haar wílt verstaan, ben je al half op weg. En Herr Heimer vindt Hollandsch héél
mooi. De vorige keer, toen hij met Anna mee kwam, zóó maar voor de gezelligheid
- het was 's avonds over twaalven en Saar trakteerde hem nog op een heerlijken
warmen kop koffie en een boterham met koud vleesch - heeft hij al gevraagd, of
Saar altijd Hollandsch wilde spreken; langzaam en dui-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

263
delijk, bitte. Het klonk zoo aardig, als Fräulein Vierhout sprak. Het was trouwens
een mooie taal. Zóó, vonden de meesten het net een Duitsch dialect? Hij niet, hoor!
Anna, die als tolk diende, moest hard, héél hard praten dien avond, want Saar hield
haar hand niet achter haar goede oor. Maar Anna was dien avond een geduldige
en ijverige tolk.
Het is werkelijk een verrassing, dat Herr Heimer Saar komt bezoeken vanmiddag.
Terwijl Saar het zegt, vraagt zij zich af, of het niet gek is, dat hij komt, nu zij alleen
thuis is, of het niet ongepast is, een beetje raar? O, wat is zij toch een stijve Troela,
wat een Malloot. Wat zou Anna haar uitlachen....
Zij dragen samen de tafel weer in het midden der kamer en Saar draait voor de
tweede maal het licht op. Herr Heimer staat vlug op en trekt de gordijnen dicht. Zij
lachen en Saar ziet even zijn buitengewoon mooie oogen, die haar aanstaren met
een dringenden, vragenden blik. Saar voelt ijskoud vocht in haar keel, het is of zij
koudgloeiend ijzer moet wegslikken. Wat een prachtige oogen! Hoe bespottelijk!
Wat wil zij toch met die oogen? Zij wil naar zijn das kijken en enkel naar zijn das.
Het is werkelijk een aardige das. Grappig zijn die groote witte moppen....
Saar vouwt den wintermantel op. Naaien geeft altijd rommel, hè, maar zij wil den
mantel graag àf hebben, het begint koud te worden langzamerhand, zij vindt de stof
eerlijk gezegd wat opzichtig, maar Anna.... Saar Vierhout praat. Zij praat niet
langzaam en niet duidelijk, zij zegt twee, drie maal hetzelfde, zij lacht, zij wacht
even, haar tong tegen den binnenkant van haar wang duwend en praat verder.
Oscar Heimer luistert met de grootste aandacht, verstaat niets van het gesprokene,
klinkt toestemmend, lacht, houdt zijn hoofd scheef en luistert verder. - Saar kan niet
steeds naar die das blijven kijken, wat moet Herr Heimer wel van haar denken. Zij
laat haar blik aarzelend en voorzichtig langs hem glijden, over zijn haar, langs zijn
oor - wat een klein oor heeft hij - achter zijn oor is het behang - kon zij maar i e t s
voor hem doen! Thee zetten kan zij natuurlijk. En nog iets kan zij voor hem doen:
Saar staat op, loopt haastig naar den schoorsteen, neemt het kleine koperen
aschbakje eraf en brengt het Oscar Heimer.
‘Wilt U rooken, Herr Heimer?’
Herr Heimer wil graag rooken, wenn es erlaubt ist. Hij haalt bedachtzaam een
klein papieren zakje te voorschijn, neemt er een sigaar uit, haalt even bedachtzaam
een klein mesje uit zijn zak, snijdt de punt van de sigaar af en steekt haar in brand.
Saar kon beter water voor de thee opzetten, inplaats van te zitten koekeloeren, hoe
Herr Heimer zijn sigaar opsteekt. Zij staat op en ziet - werkelijk niet met opzet Heimer's nu neergeslagen oogen, met prachtige, lange omgekrulde wimpers.
Blauwzwart lijken zij te glanzen boven de kleine vlam der lucifer. Saar zucht diep.
Zij voelt plotseling, hoe haar hart heel diep en ver in haar borst zwaar en moeizaam
bonst.
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Terwijl Saar bezig is thee te zetten - gelukkig zijn er nog zoute koekjes in huis - rookt
Oscar Heimer behagelijk zijn sigaar, die hij na elken trek voorzichtig tusschen zijn
vingers ronddraait en met diepe belangstelling bekijkt. Dan begint hij te praten.
Langzaam en duidelijk en met verheffing van stem. Saar lacht vaag, haar blik richt
zich strak en stijf op de das, haar tong heeft het druk, zij wordt van de eene wang
naar de andere geduwd.
Herr Heimer praat zonder ophouden. Zijn lange armen maken zwierige
bewegingen, hij heeft pret over wat hij vertelt, het moet zeker heel grappig zijn. Als
Saar niet zoo koppig was, zou zij haar hand als schelp achter haar oor houden en
misschien iets verstaan van wat Herr Heimer vertelt, maar het weer is te slecht;
door dit slechte weer is haar oor, dat anders héél goed is, vandaag flink doof. Het
zou niets geven, of zij haar hand als schelp gebruikte. Het is ook net, of je vindt, dat
iemand niet hard genoeg praat en Herr Heimer spreekt juist zoo langzaam en
duidelijk. Nu staat hij op, loopt heen en weer in de kamer, zijn sigaar is bijna op.
Saar ziet zijn bruin en wit geruit pak, dat slordig zit en zijn oude, afgetrapte schoenen.
Wat is hij aardig! Zoo gewoon, zoo vertrouwelijk, zooals hij de kamer op en neer
loopt. Wat vreeselijk toch, als je zoo jong en aardig bent en dan een bochel hebt.
Ofschoon je er eigenlijk haast niets van ziet. Het is zèker geen echte bochel. Het is
een kleine bult aan den linker kant van zijn rug. Je ziet het wèl, maar dan moet je
goed kijken. Zij noemen hem maar kalmweg de bochel, dat weet hij natuurlijk.
Waarom noemen zij hem zoo? Omdat het gemakkelijk is?
Herr Heimer vraagt waar Nora is. Saar vertelt hem, dat Nora buiten speelt. Dat
is beter, dan het lezen van zulke opgewonden boeken over oorlog en roofridders.
Hier, Herr Heimer moet maar eens kijken, die plaatjes, daar worden er vijf
opgehangen en hier wordt er een gefolterd. Herr Heimer bekijkt de plaatjes, lacht
en zegt iets. Saar verstaat het niet. Zij schenkt thee in.
Oscar Heimer legt het boek op Nora's kastje met het groene gordijntje ervoor. Hij
schuift het gordijntje voorzichtig open en gluurt in het kastje. Op de bovenste plank
liggen Nora's schriften en schoolboeken, haar beide verfdoozen, twee sigarenkistjes
met een langen veter stevig dichtgebonden en een klein klokje zonder wijzers. Op
de onderste plank zit een kleine Teddybeer met één kralen oog tusschen een leeren
zakje met knikkers en een linnen zakje met dopjes van het kienspel. Daarnaast
staan alle andere spellen, die Nora bezit: drie soorten ganzeborden, het kienspel,
een halma, een dominospel, en breeder dan het plankje, zoodat het buiten 't groene
gordijntje uitsteekt, staat het dambord. Oscar Heimer zit nu op zijn hurken voor het
kastje en bekijkt alles aandachtig. Hij stapelt al de spellen op in zijn arm, zelfs het
zakje met de kiendopjes neemt hij mee, en brengt het naar de tafel, waarop hij alles
neerlegt. Hij kijkt Saar vragend aan en wijst met zijn vinger
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op de verschillende spellen. Wat wil Saar graag spelen? Kan zij dammen? Ja,
damspelen kan Saar wel. Maar n i e t goed. Nora wint het dikwijls van haar. Herr
Heimer moet er zich niets van voorstellen.
Oscar Heimer brengt eerst de andere spellen terug, zet weer de zakjes aan
weerskanten van Teddy-beer en begint dan de steenen op te zetten. Saar speelt
wit.
Herr Heimer bedankt voor nog eens thee, maar vraagt, of hij nog een sigaar mag
opsteken. Saar knikt ijverig en neemt nog een grooten kop thee met twee zoutjes.
Zij spelen. Af en toe kijken zij elkander aan en glimlachen. Het is niet noodig, dat
zij gesprekken voeren, dat de een iets vertelt, wat de ander niet verstaat, omdat zij
doof is en hij de taal niet kent. Het is zelfs niet noodig nu, dat Saar voortdurend naar
de donkerblauwe das met de groote witte moppen kijkt. Als zij nu opkijkt, ziet zij de
prachtige oogen. De das is anders leuk en zwierig gestrikt, Herr Heimer is een
artiest. Behalve Decorateur aan het theater is hij ook schilder, thuis. Anna zegt, je
begrijpt nooit wat het voorstelt, maar zij gelooft, dat het héél mooi werk is.
Zij spelen. Langzaam vordert het spel. Beiden denken lang over elken nieuwen
zet. Je wilt toch zoo goed mogelijk spelen! Als Herr Heimer denkt, neemt Saar een
slokje thee en bijt een stuk van het zoutje af. Als Fräulein Vierhout denkt, doet
Heimer een trek aan zijn sigaar, of laat haar ronddraaien tusschen voorzichtige
vingers. Zij bestaan niet voor elkaar. Zij spelen een rustig spel, waarin zij verdiept
zijn geraakt. Zij weten niet, dat zij glimlachen, als zij elkander aankijken. En wat zou
het nog.
Dammen is een mooi spel, het verveelt nooit.
‘Dam!’ zegt Oscar Heimer.
‘U gaat het winnen, Herr Heimer,’ antwoordt Saar en rijkt hem een zwarte schijf
om zijn dam te maken.
(Wordt vervolgd)
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Allegorie van handjes en touwtjes
door A.J. Luyt
Met haar handje trekt een vrouwtje
Spelend licht aan 't dunne touwtje,
Waarmee zij een sterken man
Onlosknooplijk binden kan.
En de man wordt een piasje,
Dat daar danst zijn dwaaste pasje,
Al naar 't vrouwtje, impulsief,
Dit vindt ‘eng’, of dat vindt ‘lief’.
Als hij doodvermoeid gaat raken,
Wil het vrouwtje 't spel niet staken:
Licht en spelend dóor zij trekt,
Tot de danspias verrekt,
En erbij moet nedervallen.
Hoor 't gespannen touwtje knallen!
Als een elastieke band
In te achtloos wilde hand,
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Die een ander touwtje neemt
En volstrekt niet vindt zoo vreemd,
Dat nu weer een ander ventje
Sparteldansend hijgt naar 't endje.
Zoo worden de handjes ouder,
En de mannen worden kouder.
't Eind van 't lied is eenzaamheid:
't Vrouwtje is haar touwtje kwijt.
Zedig loopt ze dan naar kerken,
Waar de dominees zich sterken
Om aan het genadetouw
Voort te sjorren de oude vrouw.
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Draadloos (fragment)
door Henri van Booven
DEN vijfden October ging Van Noort op reis met zeven groote kano's. De lading
bestond uit olifantstanden van het zwaarste gewicht en veel kleinere stukken ivoor,
alles te zamen voor een waarde van duizenden.
Bij zijn vertrek uit Stanley-stad stond zijn besluit vast: hij zou acht maanden naar
Europa gaan en daarna een nieuw driejarig contract met zijn maatschappij teekenen.
Het eerste jaar van zijn verblijf in Afrika's binnenland bracht hij in de Oubangi en
het Kassaigebied door. Hij hielp daar verlaten factorijen weder tot bloei brengen,
verrichtte gevaarlijke zendingen, somwijlen met zijn gezellen door vijandige
negerstammen overvallen, een ongelijken strijd aanbindend, en er ternauwernood
het leven bij reddend. Hij beleefde in dat jaar meer avonturen dan eenige employé,
en sloeg er zich telkens doorheen met een geestkracht, waarvan zijn tochtgenooten
niets begrepen, omdat zij allen, door menige ziekte gesloopt, reeds lang hun tol aan
het Afrikaansche klimaat betaalden en het over-moe waren. Van Noort was een
witte raaf meenden zij. Hij hield zich altijd zóó onbezorgd, vonden sommigen. Maar
anderen waren, vóór zij in de Afrikaansche tropen belandden, wel veel zorgeloozer
geweest, totdat na de eerste zware malaria-aanvallen, van hun luchthartigheid geen
zweem meer restte. Ruim drie jaren had hij in de binnenlanden gearbeid, de laatste
twee in de omgeving van Falls-station en hij was voor ziekten gespaard gebleven.
Zóó had hij, zijn geest en werkkracht behoudend, de zaken van zijn huis beter dan
anderen kunnen verzorgen. En toch, de allerlaatste maanden voelde hij zich niet
als gewoonlijk.
Er was een loomte in zijn leden gevaren, zijn voeten schenen vaak gezwollen,
hij kon met moeite zijn schoenen aantrekken. Soms suisde het in zijn ooren.
Neem niet te veel kinine, raadde de dokter hem, vóór zijn vertrek uit Stanley-Stad,
want in al die jaren had hij zijn dagelijksche kininedosis genomen en deze geleidelijk
verhoogd. Ook nu, den tienden dag der reize, suisde het tergend gestadig.
In dit seizoen van overgang naar den tijd der zware onweders en tornado's, begon
de Congo bijna onmerkbaar te wassen. Vreemd vond hij het, in den aanvang der
reize niet meer te hooren het eeuwige, daverende druischen der machtige cataracten,
niet meer dat altijd onrustige, kolkende, schuimende in den gelen stroom te zien.
Iederen morgen, nadat de kano's in het vlakke, doode water, bij een met zorg
gekozen ondiepte aan den oever gemeerd, losgemaakt waren, hervatte hij omstreeks
zeven uur den langen tocht. De
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maatschappij had met het vervoer niet willen wachten op het vertrek der dure
gouvernementsbooten. Een plotselinge vraag naar ivoor had tot grooten spoed
gemaand, met den stroom mee zouden de goedkoope prauwen de lading het snelst
vervoeren.
Er was die dagen kort vóór zijn vertrek iets gejaagds in hem gekomen. Zijn
gezwollen voeten hinderden en verontrustten hem, het oorsuizen scheen heel zijn
lichten slaap door te duren, zware hoofdpijnen kwelden dikwijls. Hij die in al die jaren
nimmer zijn sterk gestel, zijn overwogen, evenwichtigen geest bedreigd achtte,
voelde zich thans niet meer zeker van zijn zaak. Eenmaal zijn verlof vaststaand,
had hij met eenige bezorgdheid voor het laatst nog het vervoer van een kostbare
lading op zich moeten nemen. Tot nu toe was de reis voorspoedig en snel gegaan.
De groote bijrivieren, de Lomami ter linkerzijde, donker-okere, machtige Iturie en
Rubi op den rechteroever, waren reeds voorbij gevaren en het was zelfs niet noodig
geweest te Aruwimi langer dan een paar uur te landen, gedurende het in ontvangst
nemen der stukken voor Brazzaville.
Twee groote kano's met goederen van het Portugeesche huis te Aruwimi, zwaar
bepakt en begeleid door een norschen chef, die, zoo zeide hij, naar Bongala moest,
vergezelden hem, toen de laatste witte daken van het stadje, en het rood-geel-zwart
van den vlaggestok, achter de palmen bij een kromming der rivier verdwenen.
Wonderlijk, die schamele dorpen en stadjes langs deze wijde, drassige boorden
gelegen. Ze doemden midden de zacht heuvelende verten als kleine, lichtplekken
uit de overschaduwde moerassen, en na het langs varen schenen ze daarin weder
snel te verzinken, mee met het weinige gerucht dat er opsteeg, waartusschen de
doffe trommen van een tam tam somwijlen overheerschten, bij de wilde kreten der
dansende inboorlingen. Hoog, wit gloeiend, verblindend, schitterde de hemel.
Van Noort, roerloos gezeten achter in de grootste kano, onder zijn nauwe, met
biezen overdekte tent, keek daarna weder strak voor zich over den vuil bruinen
stroom, wijd als een meer. Hij zag de sterke, naakte negers in het prachtig rythme
van hunnen stagen arbeid, hoe zij staande naast de vrachten, handig de talrijke
draaikolken vermijdend, hunne glinsterende pagaaien hieven en dalen deden. De
voorsten nu en dan waarschuwend voor de komende, van verre reeds geziene
ondiepten bij de zandbanken. Of hij luisterde naar hun klagenden, eentonigen zang,
waarvan de woorden als kindergestamel waren, maar die toch een dieperen zin
bezaten, terwijl een wensch, een afsmeeking of bezwering meestal gedaan werd.
Eén maat hielden zij daarbij niet.
En toch, die stemmen, in elkander klinkend, vormden één vreemde golving van
klagen, die wel verflauwde en gemurmel werd, om dan plotseling, opgegeeseld door
één der roeiers, met hernieuwde drift, als in een aanlaaiende
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vervoering, te worden voortgestuwd, totdat alles voor goed uiteenviel en zacht
verstierf. Dan was er slechts het koele plassen der pagaaien, het ruischen van het
water voor bij den boeg. En hij keek uit naar de drijvende dingen rondom: een
opduikend rivierpaard, een zwaren boomstam, waarlangs de kano gleed, een kadaver
van mensch of dier, dat gezwollen rondwentelend in den snellen stroom verdween
en weer boven kwam.
Soms waren de oevers rotsachtig, steil, bruine, grillig gekartelde gesteenten, maar
meestal glipte de okere Congo door de neerhangende takken van ontzaglijk
geboomte, waarmede de hellingen der lage mamelons bedekt waren. Een scherpe
reuk, zwaar, bedwelmend, van rottenis, van kruiden en bloemen, rijpende ananassen
en andere vruchten, bijwijlen ook van schroeiend hout of verdord loof, walmde alom.
Teneinde de eentonigheid der reize te verbreken, zette hij soms de groote,
ouderwetsche speeldoos voor zich neer en liet het tiental vergeten melodieën
achtereen weerklinken. Hij had te Fallsstation deze nog geheel gave doos ten
geschenke gekregen van een Engelschen factorijchef, die, reeds eenige maanden
een nieuwe gramofoon met vele platen bezittend, zich van het oude ding wilde
ontdoen. Het was een stevige doos, waarin twee schijnbaar nuttelooze geheime
laden waren aangebracht. Hij gebruikte ze als bergplaats voor kleine flesschen met
medicijnen en zorgzaam omwikkelde instrumenten, die hij niet iederen dag noodig
had.
De roeiers ook luisterden aandachtig, als de eene melodie na de andere,
bescheiden, dunnetjes en teeder lieflijk verklonk.
Met groote behendigheid wisten de negers de ondiepten en zandbanken in den
hier zich ontzaglijk verwijdenden Congostroom te ontwijken. Doch meermalen
wanneer Van Noort, die den tocht zoo snel mogelijk wilde volbrengen, tot tegen
zonsondergang liet doorvaren, waarschuwden zij hem dat het beter was op den
oever aan te houden, vóór de duisternis inviel.
Op dezen tienden avond, meende hij met zijn kijker in de verte een geschikte
landingsplaats te ontwaren. Er zeker van zijnde dit punt te kunnen bereiken, vóór
de korte schemering aanving, liet hij verder pagaaien, tot op het oogenblik dat de
toppen der mamelons reeds donker rood brandden in den gloed der zinkende zon.
Wellicht belette die rosse weerschijn in de rivier het uitzicht. Onverhoeds stootte
een der voorste prauwen aan den grond en sloeg om. De stroom stuwde van Noorts
kano op die verwarring der reeds door de ondiepte wadende negers, zoodat ook
zijn prauw kantelde. De overigen, die zich veel verder naar achteren bevonden, en
waarvan de bemanningen, waaronder die van den Portugees, het gevaar voor een
zelfde lot zagen aankomen, landden voorzichtig op de groote, nabije zandbank in
het midden der rivier en kwamen die van de gezonken booten te hulp.
Daar de ongeschonden gebleven kano's alleen water hadden gemaakt, en
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met de vastgesjorde ladingen stevig op de ondiepte rustten, tilden vele sterke armen
terstond dien last en schoven hem behoedzaam tot op het droge. Het water werd
verwijderd, er was niets verloren gegaan, op enkele pagaaien na, maar er moest
besloten worden om den nacht op de zandplaat door te brengen.
Als gewoonlijk in dezen tijd van het jaar, daalde de temperatuur snel. De
onverwachte onderdompeling deed Van Noort rillen, terwijl hij bij het licht der haastig
opgevlamde vuren de kleederen aanschoot, die zijn zwijgzame, barsche reisgezel
hem had geleend. Later hing wat doorweekt was aan de in het zand gestoken
pagaaien te drogen en tuurden zij beiden naar de bedrijvigheid der negers, die hun
chikwange bereidden, óf, zich vaardig en blijmoedig schikkend naar de
omstandigheden, druk pratend met felle, sissende ruziestemmen hunne
nachtverblijven gereed maakten.
Het was niet de eerste keer dat hij, na een tegenslag als deze, jaren geleden,
genoodzaakt werd voor geruimen tijd een toevlucht op de droge plekken der
ondiepten te zoeken, wanneer de moerassen der oevers, of de dichtheid van het
oerwoud, een verblijf aan de boorden der hier geweldig breede Congo onmogelijk
maakten. In dit jaargetijde konden echter plotselinge tornado's de rivier snel doen
wassen en den toestand hachelijk maken.
De twaalf uren van den windstillen nacht bracht hij wakend door. Aanhoudend
kwelden de muggen, en meer dan gewoonlijk werd hij opgeschrikt door de van verre
aandwalende geluiden van wild gedierte, der monsterachtige rivierbeesten en de
onverschillige rumoerigheid der elkander aflossende wachters.
De nacht hing vol sterren en het was kouder dan gewoonlijk, onweders waren
daarom niet te duchten. Hij bleef huiveren, zelfs in zijn geleende, droge wollen deken
gehuld, en het suizen in zijn ooren, waarbij een martelende hoofdpijn kwam, scheen
nog toe te nemen.
Bij het aanbreken van den dag, terwijl de hitte meerderde en de zon dra uit dat
vochtig verblijf de laatste dampen deed stijgen, voelde Van Noort zich onbehaaglijker
dan ooit. Mat gaf hij zijn orders voor het vertrek. Hij at zijn ham uit blik, dronk en
rookte uit gewoonte, maar zonder begeerte. Toen omstreeks negen uur de tocht
hervat was, opende hij de muziekdoos, waaraan het water slechts weinig schade
had toegebracht en die na eenige uren doorgloeiïng in de zon en
behoedzaam-geduldige smering met in olie gedoopte papegaaienveeren, wederom
hare wijzen deed klinken, tusschen het maatgezang der roeiers.
De suizingen in zijn ooren waren nu bijna ondraaglijk geworden. Als hij zich in
zijn zitplaats bewoog, was het of al zijn spieren pijn deden. Hij had de grootste
moeite om de aanteekeningen in zijn journaal te schrijven.
Een vage onrust, een onbestemde vrees voer in hem.
Als hij eens zwaar ziek werd.
Hij moest voortdurend aan die mogelijkheid denken.
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Zij waren thans nog anderhalve dagreis van Upoto verwijderd. Zou het niet beter
zijn daar de eerstkomende gouvernementsboot af te wachten en alles daarin over
te laden?
Het zou tegen de instructies zijn.
Mocht hij nu niet verder kúnnen, dan móest dit gebeuren. Hij drong de duistere
gedachte weg, maar begon toch te overleggen wie de lading naar Upoto vervoeren
zou in zijn plaats; als hij niet meer bij machte was dit te doen. Tegen den avond
vonden zij een geschikte plek om te landen en gingen aan wal, terwijl de kano's in
het schijnsel der vuren stevig gemeerd aan den oever lagen....
Het was even vóór de inscheping, omstreeks zeven uren den volgenden morgen,
dat Van Noort door een plotselingen malaria-aanval werd neergeveld.
Verlamd lag hij buiten bewustzijn in ijlende koortsen. Zijn Portugeesche metgezel
had eenige uren bij hem verwijld, en nauwlettend het verloop der ziekte
gadegeslagen. Toen Van Noort tegen den middag even bij kennis kwam, zag hij
den Portugees over zich heen gebogen, die hem zeide dezen nacht nog bij hem te
zullen blijven, om den volgenden morgen met allergrootsten spoed naar Upoto te
varen, en daar op het Hollandsche huis, waar een groote stoombarkas lag, hulp te
vragen, ter bespoediging van zijn veilig vervoer en die der lading. Hij zou zijn boy
Makua, een zorgzame jongen, en een goed verpleger, met kinine en andere
geneesmiddelen zoolang bij hem achterlaten. Voor een behoorlijke bewaking der
kano's met de ladingen was gezorgd, daarover behoefde hij zich niet ongerust te
maken.
Als achter een zwaar gordijn, heel veraf, hoorde Van Noort het gedruisch der
misleidende woorden die hij nauwelijks verstond. Voor zijn halfgeopende oogen
was wazig het onbetrouwbare doorgroefde gelaat van zijn somberen metgezel
verschenen, dat hij even weerzinnig herkende, daarna stortte hij onmachtig terug
in de felle, moordende koorts die hem het leven uitbrandde, terwijl de afgrijslijkste
schrikbeelden zijn hersens folterden....
Zoodra de Portugees had bemerkt dat zijn Hollandsche reisgenoot geheel verlamd
en zoo goed als verloren was, besloot hij zich meester te maken van de goederen
voor diens huis bestemd.
Om te voorkomen dat Van Noort's negers zich zelf de lading zouden toeeigenen,
gaf hij hun op een toon van gezag te kennen dat de Hollandsche chef hem het
commando over zijn kano's had opgedragen. Zij zouden, als de blanke heer goed
overkwam, bij aankomst flink beloond worden, tevens een extra premie verdienen,
indien den volgenden namiddag vóór zonsondergang de geheele lading te Upoto
gelost was, en bovendien óók voor het terugvaren hooge loonen ontvangen. Maar
dan moest ook onmiddellijk vertrokken worden.
Dus geschiedde het.
Van Noort droegen zij het uur van grootste hitte weder in zijn kano, en
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de reis werd hervat, terwijl Makua voor zijn tent de wacht hield, hem verzorgde en
thee en kinine deed slikken.
De Portugees liet tot voor een bouwvallige factorij omtrent Upoto roeien, toen den
volgenden avond alle kano's aankwamen. Spoedig had hij met zijn handlangers
daarbinnen overlegd. Tijd verloren zij niet. In afgelegen kreken, in lage schuren,
door hoog papyrusriet omringd, werd het ivoor uit van Noorts kano's gelost. Langs
omwegen keerden de negers naar het huis, toen de duisternis reeds ingevallen
was.
Bij het aanbreken van den dag, nadat zij overvloedig beloond waren, werden de
roeiers met de ledige prauwen teruggestuurd. Reeds voor zonsondergang was de
geheele lading door de vreemdelingen uit de afgelegen schuren weggevoerd, en
hadden zij, bedreven na jaren langen sluikhandel, beter dan eenig ander de wouden
en binnenrivieren kennend, deze vervallen nederzetting voor immer verlaten, geen
sterveling wist ooit waarheen.
De oude, wrakke factorij lag een uur gaans oostwaarts van Upoto. Makua was met
van Noorts bagage en wat levensmiddelen bij den zieke achtergelaten, die bijna
voortdurend bewusteloos in koortsen ijlde. Men had den jongen gezegd dat hij
eenigen tijd alléén op het huis moest passen, doch de chefs zouden niet lang
wegblijven. Hij verpleegde in die eenzaamheid den zieke enkele dagen zoo goed
hij kon, totdat hij een middag werd opgeschrikt door voetstappen rond de
nederzetting.
Het waren employés van het Hollandsche huis, die naar zij hem vertelden met
de Portugeezen over zaken wilden spreken. Van visschers, waarmee Makua had
gepraat, hadden zij vernomen, dat er een vreemdeling met den jongen op dezen
bouwval alleen was, thans, uit argwaan, gingen zij een onderzoek doen. Zij vonden
dra Van Noorts door Makua verborgen journaal, papieren, brieven, benevens andere
eigendommen en begrepen aanstonds wat er was gebeurd en dat dit verlies
onherstelbaar zou zijn.
Makua, ondervraagd, kon niets van beteekenis meedeelen. Het eenige wat hun
te doen stond, was alles onmiddellijk te rapporteeren en den zieke zoo snel mogelijk
met Makua naar het Hollandsche huis te vervoeren. Er zou binnen veertien dagen
een stoomboot naar Kinchassa varen, daarna kon hij in den trein tot Mataddi en
vandaar tenslotte met een mailboot naar Banana of misschien wel dadelijk door
naar Europa.
De koorts intusschen minderde niet. Hij herkreeg echter vaker het bewustzijn, en
zijn leden kon hij een weinig verroeren.
Er was in Upoto geen dokter op dat oogenblik. De mannen van het huis begrepen
nu dat Van Noort door het slikken van medicijn alléén niet beter kon worden. Een
hunner was te Falls van een zwaren malaria-aanval genezen door onderhuidsche
kinine-inspuitingen, maar te Upoto waren op dat oogenblik noch op het huis, noch
bij de missie instrumenten en vloeistof
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daarvoor benoodigd, aanwezig. In Van Noorts omkoortste denken stond reeds
vagelijk de gedachte, dat ergens in zijn bagage een ander geneesmiddel geborgen
was, doch hij kon zich niet bezinnen wáár.
Op een ochtend kwam Makua, trouwhartig en fijngevoelig als negers dikwijls zijn,
op de gedachte, om de speeldoos bij den zieke op de wrakke tafel te plaatsen. Hij
meende: ‘dat de muziek het herstel brengen zou bij zijn meester,’ die op dat oogenblik
door gruwelijke hoofdpijnen gefolterd, met het gelaat afgewend, in halve verdooving
neerlag. Na eenige voorzichtige pogingen deed hij het mechaniek werken.
Onverhoeds begon door de holle, bijna meubellooze kamer, het eerste wijsje te
weerklinken.
Als met een schok gaf dit geluid Van Noort de herinnering terug. Hij liet de beide
employés komen en wees hun de lade waarin hij bij zijn vertrek het noodige voor
de inspuitingen met de overige medicijnen opgeborgen had. Zij draalden geen
oogwenk met de behandeling.
Dien namiddag viel de zieke in een diepen slaap. Den volgenden morgen was hij
zonder koorts en buiten gevaar.
Op zijn langdurigen tocht naar de kust stortte hij herhaaldelijk in, maar de
malaria-aanvallen kon hij thans beter weerstaan, en zij duurden nu niet langer dan
eenige uren. Wanneer hij koortsig was, kwam er een weldadige onverschilligheid
over hem, afgewisseld met oogenblikken van diepe neerslachtigheid om het
onherstelbaar verlies dat hij door zijn ziekte geleden had, en zijn schijnbaar
hopelooze lichamelijke zwakte.
Dan keek hij liggend op de verandahs der factorijen te Brazzaville, Mataddi en
Boma, waar hij onderdak vond, onder de hooge, wuivende palmen door naar het
vele kilometers breede water van den troebelen Congostroom. De prauwen met de
daarin staande, zingende negers die voorbij gleden, deden hem denken aan zijn
eigen roeiers. Vizioenen rezen van de bedrijvigheid der visschers bij Fallsstation,
van ontmoetingen met vijandige negerstammen eens tusschen twee
stroomversnellingen van de Ubangi in, van suizende nachten op expedities in het
oerwoud doorgebracht, toen hij nog sterk en geestkrachtig was, en in al zijn
ondernemingen slaagde. Dan zocht hij verstrooiïng door in zijn journaal die
herinneringen op te teekenen, nevens de notities van de wederwaardigheden op
den roemloozen terugtocht. Hoe wonderlijk was het, dat na zijn ziekte de ontzaglijke
hitte hem niet meer kwelde, noch het eeuwig rumoerende geweld van vorschen en
insecten, des daags en des nachts. Hij zag nu meer dan ooit de grootschheid en
de veelkleurige pracht der vergezichten, over het eindeloos breede water, bij het
rijzen en ondergaan van de zon. Het ruischen van den wind in het papyrusriet en
de trillend-ritselende palmen was hem een schooner welluidendheid dan eenige
muziek die hij ooit hoorde. Hij was zooveel ontvan-
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kelijker geworden voor de dingen die vroeger onopgemerkt langs hem heen gingen.
Alleen het durende gekwel der insecten bleef hinderen. Het ouderhuis rees soms
in zijn verbeelding. Hij verlangde er dan heftig naar, zijn oude moeder en zijn zuster
weer te zien en ze in dringende omhelzing aan zijn hart te houden.
In dien toestand van hem vreemde ontvankelijkheid voor allerlei indrukken zag
hij een middag, na zijn aankomst te Banana met de Fransche mail, die later dan de
D u k e o f Y o r k vertrok, Eva Kruls, de zieke vrouw van den
hoofdvertegenwoordiger der maatschappij aan de monden der rivier.
Kruls had haar op zijn ruwe, cynische wijze aan hem voorgesteld en daar de
dokter voorschreef dat de zieken in hunne stoelen aan de zeezijde moesten liggen,
waar heel in de verte de groote booten langzaam aan de kimmen opdoemden en
verdwenen, rustten zij nevens elkander in de schaduw van verandah en
cocospalmen, die groeiden tot vlak bij het strand, waarop de kleine, vuile golven
der branding loom neerspoelden. Een der factorijchefs had Van Noort verteld dat
Kruls zich van zijn vrouw wilde laten scheiden, omdat zij, naar het heette, nooit van
haar bloedarmoede genezen kon. Ook Eva wilde de scheiding, maar, meesmuilde
de chef daarbij, ‘om héél andere redenen....’
Raadselachtig was Eva Kruls, vond Van Noort. Nóg was zij mooi, zooals zij daar
neerlag, slank, wit en ingevallen haar fijn, ovaal gelaat met de glanslooze, diep
liggende, donkerblauwe oogen. Zelden hoorde hij haar stem. Die klonk nooit
onvriendelijk, doch wel mat, als van een doodelijk uitgeputte, die met moeite dacht
en sprak. Zij had hem gezegd dat zij om te herstellen met de eerstkomende boot
naar Holland zou terugkeeren. Van Noort zeide dat hij ook met de D u k e o f Y o r k
zou reizen, maar acht maanden verlof gingen spoedig om.
Toen had Eva hem met haar matte oogen aangezien, zeggend:
‘Ik ga voor altijd, ik zal hier nooit weer komen.’
Den vooravond van hun vertrek vertelde hij haar van zijn plotselinge ziekte en
het verlies der lading.
Stil ontroerd luisterde zij, alsof zij vermoedde, dat er een bedreiging rond hem
aansloop, die zij niet bij machte was van hem af te wenden. Zij bleef voor zich
uitstarend zwijgen, terwijl Van Noort verder verhaalde van zijn terugtocht naar de
kust, en hij eindelijk het geluid van zijn stem eentonig vond, zonder overtuiging,
want de ontzaglijkheid van den donker rooden avond overweldigde de wereld, en
doorgloeide alles.
Toen zonk een groote smartelijkheid in hem, om dit afscheid van deze machtige
tropen, wier overdadige weelde en grootsche pracht hij zóó had lief gekregen, die
misschien wel een deel van hem zelf was geworden, juist omdat hij er bijna in te
gronde ging. Doch deze vlammende hemelteekenen, het strand, deze palmen, die
branding rood, dat wijde water in de purperen
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gloeden van den zonsondergang, ze verzwonden snel in korte schemering, en op
eenmaal zonk er de nacht.
In de factorijen blonken nu de lichten, in de nabije poelen misbaarden de vorschen,
het insectengeweld ruischte voort met geweldiger daveringen, het gesar der
zwermende muggen begon.
Onverhoeds, in dat duister, deed Eva hem toen het verhaal van haar jeugd. Haar
man, geheel in zaken opgegaan, arbeidend op de kantoren der maatschappij in de
nabije stad, zij gansche dagen alleen in het kleine landhuis, zonder kinderen, meer
en meer zich van het gemis, de armoede in haar leven bewust. Toen de tijding van
zijn promotie en benoeming in Afrika, de tocht daarheen, de invloed van het klimaat,
haar zwakker en zwakker worden, eindelijk de waarheid: haar steeds onverschilliger
echtgenoot, ruwer, ongevoeliger, vol verwijten, een echtbreker.
Zij vertelde verder in die ruischende duisternis, altijd meer, stortte heel haar hart
uit, tegenover dien anderen ongelukkige, mede een uitgeput slachtoffer van dit barre
land, en die toch zijn hoop op de toekomst niet zooals zij verloor. Totdat haar
kamenier kwam waarschuwen dat het avondmaal gereed stond, en haar daarna
ondersteunend naar binnen de factorij bracht, waar de insecten gonzend om de
lampen zwermden.
Hoe troostrijk was haar de handdruk van Van Noort, waren zijn woorden van
innige deernis bij het afscheid geweest: ‘Tot morgen! Houd moed, er komt zeker
een betere tijd voor u!’
Ja, morgen gingen zij beiden aan boord en hoe zou de toekomst zijn? Geloofde
hij dááraan óók voor zich zelf, aan betere dagen?
Het was waar, overdacht zij met bitterheid, tot nu toe had hij met Kruls nog nooit
te doen gehad.
Dien laatsten morgen, drie uren voor het vertrek van de D u k e o f Y o r k , die reeds
in de kreek geankerd lag, sprak de hoofddirecteur der maatschappij in Afrika, over
Van Noorts heengaan met zijn adjunct Van Battem. Deze trachtte Kruls er toe te
bewegen, den herstellende niet te ontslaan. Kruls, driftig, verdedigde zijn standpunt:
‘Het zou volkomen in strijd zijn met de orders die we juist gekregen hebben. Wàt
is er met Van Noort nog te beginnen, hij komt er nooit meer bovenop, maar 't ergste,
hij heeft ons een leelijke schadepost bezorgd en 't is zeker dat hij nog meer geld
zou gaan kosten.’
Van Battem, geërgerd, wierp tegen: ‘Hij heeft een taai gestel, hij zal....’
Heftig viel Kruls in de reden:
‘Je weet hoe de orders zijn. Met Febel, waarmede we het nog eens probeeren
wilden, met Raets, met Van Duffel, hebben we ons in de vingers gesneden. Ze
hebben ons in Holland daarna pertinent gezegd, dat er op dit oogenblik aan nieuwe
krachten geen gebrek is, en dat we moeten spuien,
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vooral de ouderen moeten weg die ziek naar huis gaan en natuurlijk te duur zouden
worden. En, 't ontslag dat w i j geven is bindend.’
Van Battem waagde nog eens: ‘Vergeet niet, dat Van Noort ons heel wat goede
diensten heeft bewezen, dat hij stipt, en, bóvenal, eerlijk was. Hij was niet de eerste
de beste, en de mogelijkheid bestaat, dat hij herstelt. 't Behoeft toch niet zóó absoluut
zéker te zijn wat Dr. Welderen beweert. Hij heeft méér dan zijn vollen contracttijd
uitgediend, is altijd heel ijverig, veel werkzamer en intelligenter dan éénig ander
“boven” geweest....’
Kruls stoof op: ‘Wat mij betreft, ik ben er vlak tegen. 't Gebeurt niet. Om die drie
vorige kerels te believen, hebben we Welderen's raad in den wind geslagen, en 't
is een volledige mislukking geweest, die ons een vinnige waarschuwing heeft
bezorgd. Van Noort moet verdwijnen, en voor goed. We zullen niets meer aan hem
hebben. Herinner je wat Welderen heeft gezegd: ‘De kerels die er na malaria
apoplexica het leven afbrengen, worden óf gek, óf blijven heel hun leven kracht- en
willoos, en zijn niet meer te gebruiken. Weet je niet meer, die scène met Van Duffel?
Z'n tropenkolder? Als we die twee pootige boys niet juist op het kantoor hadden
gehad....’
‘Je overdrijft, zóó erg was 't niet; ik zou het met een door en door fatsoenlijke kerel
als Van Noort nog eens probeeren. Een man van zijn kracht moeten we op prijs
weten te stellen,’ opperde Van Battem, en hij voegde er nog aan toe: ‘Hij heeft mij
gezegd dat hij zéker een nieuw contract voor drie jaar maakt in Holland en na acht
maanden rust weer terug komt, hij hoopt dan volkomen hersteld te zijn.’
Kruls scheen even na te denken, antwoordde daarna wrevelig:
‘Jij komt altijd met je gevoelsredenen. Maar we hebben hier maar één ding te
doen, en dat is: O n t s l a a n !’
Daarna, bedachtzamer, vervolgde hij minder luid:
‘Intusschen kan ik je je sentimentaliteit niet kwalijk nemen. Je wéét niet alles. Je
weet alléén dat de zaken slechter gaan dan ooit, en dat er zwaar moet bezuinigd
worden.’
Nogmaals zweeg hij even en ging daarna, bijna fluisterend verder:
‘I k heb mijn argumenten voor dit ontslag. De n o o d z a k e l i j k h e i d schrijft ze
voor. Het is niet de schuld van Armand dat we met onze voorstellen bij het Engelsche
Huis geen resultaat hadden. Ze willen in Boma van geen samenwerking in welken
vorm ook weten.
En luister nu:
Toen Armand een week geleden bij Howard kwam, moest hij wel een half uur
antichambreeren en waarom? Omdat Van Noort Howard een bezoek bracht. Howard
is een oude kennis van hem. Armand heeft nagenoeg het geheele gesprek van Van
Noort met Howard staande op de verandah afgeluisterd. Je weet dat er met de
D u k e o f Y o r k drie administrateurs van het Engelsche Huis in de Boven-Oubangi
voor goed naar Engeland terug gaan,
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omdat ze om allerlei redenen niet meer te gebruiken zijn. Ze logeeren aan boord.
Howard, die heel erg om employé's en chefs verlegen is op dit oogenblik, trachtte
Van Noort over te halen, onmiddellijk op een kapitaal salaris bij het Engelsche Huis
in dienst te komen. Van Noort antwoordde, dat hij waarschijnlijk wel op dit voorstel
zou ingaan, indien hij nog in het bezit van zijn volle gezondheid was. Nu had die
malariaaanval, en het geleden verlies, hem lichamelijk te hevig aangepakt en te
veel ontzenuwd. Ook had de dokter hem rust en verblijf voor volledig herstel in
Europa absoluut bevolen. Wel voelde hij zich, na zijn aankomst op de
beneden-factorijen plotseling veel beter, maar hij deed het tóch niet, óók niet aan
zee, noch in Boma of Mataddi.
Weer trachtte Howard hem daarna te paaien, hem voorspiegelend dat hij het
eerste jaar aan de kust kon blijven, hij zelf zou dan wel op inspectie-reizen naar de
bovengebieden gaan en, verbeeld je, Van Noort zou zijn plaats in Boma zoolang
kunnen innemen. Over tien dagen zouden er met de D o v e r C a s t l e acht nieuwe
employé's uit Engeland aankomen, en hij zou genoodzaakt zijn ze dadelijk posten
van vertrouwen te geven. Het waren jongens met uitstekende getuigschriften, maar
wat moest hij, Howard, met die ongeschoolde, ongeacclimatiseerde krachten
beginnen? Het kón meevallen, maar hij rekende op het tegenovergestelde. Hij had
groote behoefte aan een decent fellow met routine, die te vertrouwen was.
Van Noort bleef bij zijn besluit. Hij was doodop, zijn pijnlijke voeten, ook zijn
beenen waren nu wat gezwollen, belemmerden hem in zijn bewegingen, hij was,
vond hij, ongeschikt voorloopig. Zijn passagebiljet was al genomen, eenmaal hersteld
in Europa, zou de maatschappij zeker een nieuw contract met hem afsluiten....’
‘Is dit nu de reden waarom we Van Noort moeten ontslaan?’ viel Van Battem in
de reden. ‘Laten we hem liever te vriend houden, het kan ons ook gebeuren, dat
we een faux pas doen, buiten onze schuld. Zou het zóó onhandig van de directie
in Holland zijn, om Van Noort na een ziekteverlof het hoogere salaris te geven,
waarop hij recht heeft, en misschien nog wel wat meer, juist zooals Howard hem
dat aanbood. Inplaats van die nieuwelingen af te wachten die ons misschien op nog
veel meer zullen te staan komen.’
‘In Holland moeten ze weten wat ze doen en wàt ze hier heen zenden,’ antwoordde
Kruls, woedend nu. ‘Wat o n s , gezien de verliezen die Van Noort ons op zijn terugreis
heeft berokkend, en gehoord 't advies van Dr. Welderen te doen staat, is, hem aan
de hand van de ons gegeven instructies te ontslaan. En om te zorgen dat hij niet
onmiddellijk naar Howard loopt en zich bij onze concurrenten aanbiedt, zoodra hij
weet dat we hem niet meer willen hebben, wachten we tot hij in zee is!’
‘Tot hij in zee is?’ vraagde Van Battem.
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‘Gebruik je hersens!’ snauwde Kruls. ‘Je weet toch dat de draadlooze verbinding
met de booten eergisteren door het gouvernement tot stand gebracht is? Eenmaal
in zee krijgt Van Noort vóór Freetown geen land te zien, dan zijn de nieuwelingen
uit Engeland hier al verscheidene dagen, en Howard zal dadelijk m o e t e n roeien
met de riemen die hij dan krijgt. Het spijt m i j natuurlijk óók voor Van Noort, maar....
Wát staat ons anders te doen....?’
Van Battem haalde de schouders op. Hij was op het punt als een razende uit te
varen en Kruls te verwijten dat hij zijn neef, Jan Armand, dien brutalen rekel,
voortdurend gepousseerd had, hem bij zich houdend aan de kust en sparend zooveel
hij kon, met allerlei duistere bedoeling. Hooger dan N. Tumba was de vlegel nooit
geweest. Maar hij beheerschte zich, en plotseling verliet hij zonder één woord het
kantoor. Hij dacht na over de hardheid, de wreedheid van Kruls, die zijn doodzieke
vrouw eerst naar haar ouders in Europa terugstuurde, toen hij kans had gezien,
haar vijftienjarige negerkamenier voor goed zijn minnares te maken. Van Battem
had Eva Kruls vaak met deernis aangezien, wanneer zij, nauwelijks dertigjarige,
bloedarme, bleeke schim, zich voortsleepte naar haar ruststoel, buiten onder de
verandah der factorij. Wat een knappe, frissche vrouw was het geweest, toen zij
drie jaren geleden met haar bruut van een echtgenoot uit Holland een ochtend met
de Fransche mail aankwam. Hij, Van Battem had eigenlijk directeur moeten worden
toen Van Elken, de hoofdinspecteur, plotseling gestorven was. Maar Kruls bood
voordien, opvallend toegevend, Van Elken gelegenheid Eva het hof te maken. Dat
moést wel invloed hebben op de rapporten die deze over hem naar Holland stuurde.
In Holland gaven ze bovendien hoog van hem op; dus kreeg Kruls, met twee
dienstjaren minder, den post.
Thans, met de zelfde boot, gingen Eva en Van Noort als wrakken terug naar het
vaderland.
Ziedend, de nagels in zijn krampende vuisten gedrukt, stapte Van Battem driftig
met kloppende slapen over de verandah's terug naar zijn werk in de loodsen.
De zon daverde neer.
Er trok een schroeiende landwind door de toppen der accacia's. Het was alsof
de krekels en vorschen dezen dag heftiger misbaar maakten dan gewoonlijk.
Zenuwachtig gehaast groette hij met een vriendelijke opmerking, die door zijn
innerlijke woede te kortaf klonk, de beide zieken in hunne ligstoelen, toen hij langs
hen trad, zeggend: ‘Over een paar uur hebt u 't heel wat beter aan boord.’
Zij mompelden iets terug, doch reeds weder voor zich ziend hoorde hij het niet....
Hij sloot nog even half de oogen onder zijn helmhoed, toen hij in de geel troebele
branding keek, waaruit het moordende zonlicht opkaatste, vóór hij zich in de
schemering der loodsen begaf.
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Hij moest zich thans voor zich zelf hoeden en niet in Kruls' nabijheid zijn tijdens dit
afscheid.
Het negerkind ging Eva aan boord brengen, en deze man die over hem te
beschikken had, zou misschien een valsch bemoedigend woord zeggen, terwijl
Armand onverschillig toekeek. Dan zou Kruls zijn paffe, klamme hand leggen in de
toegestoken, beenige vingers van Van Noort, wiens ‘tot weerziens’ hij zou
beantwoorden met een grijns.... O! Hij....
Een plotseling oplaaiende twist tusschen twee der zwoegende negers vorderde
zijn aandacht....
Maar de tijd wentelt voort, en het lot van den mensch wordt niet door stervelingen
bepaald.
Het verdrietige dier eerste dagen der reize, toen de ontzettende teleurstelling, de
moordende slag, na het verlaten van Sierra Leona, dat gevoel van waardeloos
weggeworpen zijn en hulpeloos, machteloos, uitgeput daar neer liggen, niets te
kunnen, nérgens één lichtstraal meer te zien, wát was het alles geweest, vergeleken
bij die dagen vóór het oponthoud in Las Palmas.
Twee weken zeereis, de volmaakte rust, hunne lange gesprekken, dat in
medevoelen nader en nader tot elkander komen en elkander verstaan, hoe gelukkig
had die herkenning beiden gemaakt. Hoop op genezing, die reeds genezing zelve
scheen te zijn, doorstroomde hen.
Dit zorgelooze leven aan boord maakte de toekomst lichter en glanzend als een
dageraad.
Het was gedaan met de groote hitte der tropen, de koelte van het Noorden werd
merkbaar.
Eva moedigde Van Noort aan tot kleine wandelingen over het promenadedek. Zij
zelve voelde zich van dag tot dag sterker.
Al bleef zij in werkelijkheid nog heel zwak, het weldadige weten dat zij een
ongelukkige den steun van haar medelijden gaf, en de heerlijkheid van het zich
laten heen leven in een onbestemde verwachting, dat hief haar op en verhelderde
alles.
Wanneer zij een enkel maal zich niet weerhouden kon te spreken over het onrecht
dat hem was gedaan, antwoordde Van Noort ontwijkend, maar eens zeide hij:
‘Wat geeft het, de noodzakelijkheid wil dat de sterksten het winnen.’ ‘Ja,’
antwoordde zij bitter, ‘de brute kracht overwint helaas altijd.’
Maar Van Noort antwoordde:
‘Iedereen krijgt zijn kruis, én de kracht om het te dragen. Ik ben nu de zwakste
geweest, maar ik heb jaren gehad dat ik alléén won, en ik w i l weer winnen....’
Eva viel hem in de reden. Zij meende dat hij zinspeelde op zijn terugkeeren
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naar Afrika en zij wist dat zij dit verhoeden moest, omdat zijn gezondheid te zwaar
had geleden. Zij zeide: ‘Je hebt nog goede vrienden en kennissen in Holland, je zult
daar gauw genoeg te doen krijgen, langzamerhand kom je er natuurlijk aan het
werk. Maar denk dáár nú niet over. Kom eerst volkomen op krachten en tot rust.’
Zij zag hem aan, bemerkte hoe doodelijk verzwakt en ingevallen hij er uitzag, met
het reeds grijzende haar aan de slapen, daarom drong zij nog eens, zacht: hij moest
weer gaan rusten in zijn dekstoel, heel kalm zijn, aan niets meer denken. Zij voelde
zich opeenmaal de sterkere, begreep dat dit zoo m o e s t wezen, deze ontmoeting,
deze gezamenlijke terugreis naar het Noorden, en dat zij óók in de toekomst tot een
opwekking en steun moest blijven voor dien andere....
Het was dien nacht na aankomst in de havens van La Luz op Gran Canaria als een
wonder. De wijde bocht der baai scheen te ruischen van de tintelingen der lichten
in de tegen de bergen gebouwde huizen.
Zij begaven zich voor eenige uren aan land, lieten zich de hoogten op rijden, en
drentelden een weinig door de schaars verlichte straten van Las Palmas. In den
volmaakt helderen hemel scheen fel de maan en deed de sterren verbleeken. Uit
de albergos klonk gebons van gitaren, gezang en gekletter van castagnetten. Zij
kochten wat vruchten en rustten op het terras voor Quiney's Hotel, luisterend naar
de vage geluiden.
Heel diep in de havens lagen de vele groote zeebooten in het feest hunner lange
rijen weerspiegelde lichten. Een tijd lang liepen zij een stijgenden smallen weg in
de rotsen, doch de inspanning was te groot geweest, en zij besloten naar de boot
terug te keeren.
Van Noort stond een oogwenk stil, zwaar ademend turend over de baai. Toen
zeide hij: ‘Het afdalen is hier moeilijk, neem mijn arm.’
Hem aanziend ontwaarde zij hoé vermoeid hij was en antwoordde: ‘Ja, goed,
daar ginds liggen een paar losse keien, let er op,’ en zij voegde haar arm zóó aan
den zijnen, dat zij hem, als het noodig mocht wezen, steunen kon.
Maar het pad werd minder steil, en het was hun nu alsof zij werden opgenomen
in dien glans van uit de zee wemelend licht, een teer zilverigen gloed, waarin de
wereld vervloeide.... Tot zij het terras bereikten, waar het rijtuig wachtte, dat hen
naar de landingsplaats terug zou brengen.
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De zelfmoordenares
door Jan H. de Groot
Zij wist een nacht die zwaar van vreugde was.
De winst van een geheel zich overgeven.
Maar later kwam een rouwslag in haar leven,
En zocht ze vaak het hooge oevergras.
Daar luisterde zij angstig naar het beven
dat in haar schoot groeide als jong gewas.
En dieper boog ze over naar de plas,
Waar dorre blad'ren in de rimpels dreven.
Toen eindlijk, zijn zij zonder klacht, getweeën
de rijpe troost van 't water ingegleeën,
dat zich tesamen sloot als vloeibaar glas.
Een spelend kind vond eens de witte blaar
van een gezicht dat dreef en lang blond haar,
dat vlamde en sinds niet meer te blusschen was.
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Kroniek
Boekbespreking
Johan Fabricius, Venetiaansch Avontuur, den Haag, H.P. Leopold's
U.M., 1931.
Er kan werkelijk geen enkele reden zijn om 't niet verheugd te constateeren: hier
hebben wij hem nu eindelijk, den hollandschen verteller, zoo vurig begeerd na
Couperus' dood, die luchtig, geestig, amusant en toch ook dieper-boeiend en zeer
fijn-litterair te schrijven weet. Ik heb er al op gewezen na de verschijning van
C h a r l o t t e ' s G r o o t e R e i s en van 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 :
de officieele hollandsche ‘jongeren’ hebben hun kans voorbij laten gaan om dezen
hun tijdgenoot, die zoo verbluffend goed en levendig schrijft, hartelijk en onstuimig
welkom te heeten. 't Is waar, dit verzuim heeft zijn goeden kant gehad. Daardoor
misschien vooral is 't gekomen dat Fabricius Jr. niet onmiddellijk over het paard
werd getild - zooals zoo menige veelbelovende jongere in ons nu eenmaal te kleine
land! - en dat hij zich nu vrijwel ongestoord al een heel eind ver heeft kunnen
ontwikkelen, zoodat het gevaar voor over-het-paard-tillen zelfs zoo goed als voorbij
geacht kan worden. Welk een vastheid van hand, een beheersching van stof en
toon heeft deze jonge schrijver in korten tijd verworven! En hoezeer versterkt en
tegelijk verfijnd heeft zich zijn talent van - o, haast ongemerkt - beschrijven en
karakteriseeren, sfeer, milieu en persoonlijkheid aanduiden, vlug en met luchtige
toetsen, maar volkomen afdoende!
Ik heb van verteller gesproken, niet van romanschrijver. M a r i o F e r r a r o kan
wel een roman genoemd worden, C h a r l o t t e ' s G r o o t e R e i s en ook dit
V e n e t i a a n s c h A v o n t u u r - nauwelijks! Wat doet dat er toe, zal Fabricius
misschien willen vragen, wat komt de soortnaam er op aan, als ik toch maar een
goed boek schrijf, een verhaal, geestig, gevoelig; litterair-de-moeite waard! Toch
wel iets, zou ik zeggen. Zooals het er op het tooneel ook wel iets toe doet, of een
auteur ons alleen maar vijf bedrijven lang op geestige en gevoelige wijze heeft
beziggehouden, of dat hij ons daarenboven een gaaf en wel-afgerond, een in-zich-zelf
kompleet kunstwerk, een echte comedie heeft geschonken. Bolland heeft de
romankunst bij de ‘slechte oneindigheid’ gerangschikt, maar hij had dan ook geen
verstand van romankunst; een goede roman is iets anders en beters dan ‘slechte
oneindigheid’. Te beredeneeren valt dit alweer moeilijk. Wie mij verstaan wil doet
misschien het best te denken aan de grootste en mooiste romans die hij gelezen
heeft. Hij zal dan erkennen, dat die hem méér gegeven hebben dan amusement,
méér dan ontroering, méér dan genot zelfs. Het g e l u k dat een kunstwerk ons
geven kan ontstaat, behalve door al dat
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andere, door het levensbegrip dat het klaar, glanzend, en als een heerlijk bezit, in
ons doet oprijzen. Als Fabricius zijn hoofdpersoon, den jongen Walther, aan het
einde van zijn boek met kracht en beslistheid tot de even ontstellende als
verrukkelijke ontdekking had gevoerd, dat het hem nu eenmaal fataal onmogelijk is
zichzelf duurzaam te bedriegen en te leven tegen zijn eigenlijken aard in, zou hij
dien ‘deus ex machina’, het telegram uit Napels, heelemaal niet noodig gehad en
een gaven roman geschapen hebben.
Het slot is bij alle drie de boeken van Fabricius die ik tot nog toe gelezen heb zijn
zwakke punt. Fabricius is iemand die in het volle besef van zijn eindeloozen rijkdom
aan gegevens, aan ondervindingen en opmerkingen, maar gaat zitten schrijven en
zich heerlijk uitleeft in de opwindende, ontroerende, spannende avonturen van zijn
sterk levende personen - ik misken hierbij zijn tallooze gevoelige en fijne notities en
overdenkinkjes geenszins - maar die niét van den beginne af precies weet waar hij
‘naartoe wil’, die n i e t van te voren zijn schepping als een gaaf en inzichzelfbesloten
geheel voor zich gezien heeft - ja werkelijk gezién, want zulk schrijfwerk heeft iets
architectonisch, iets tast- en zichtbaars. Hij zal ook dit wel leeren, hij is nog jong.
En in dit Venetiaansch Avontuur doet hij er al een - misschien maar half-bewusten,
maar bijna raken - gooi naar. Deze schrijver-van-ras kan, als hij werken en leeren
wil, een van onze allerbesten worden.
H.R.

Zoo verhalen de Vlamingen, het Juni-Juli-nummer van de Dietsche
Warande en Belfort, 1931 (voor Holland bij P. Brand's U.M., Hilversum).
Men doet goed eerst het naschrift van de Redactie te lezen: ‘Aanleiding tot het
samenstellen van dezen verhaalbundel waren de uitgaven: “30 neue Erzähler des
neuen Ruslands”, “24 neue Deutsche Erzähler”, en in de eerste plaats: “20 Noorden Zuid-Nederlandsche verhalen”, waarin slechts drie Vlamingen aan het woord
kwamen, naast zeventien Nederlanders. Wij hebben ons niet beperkt tot één
generatie, oudere of jongere; maar hebben getracht een betrekkelijk volledig beeld
te geven van de vlaamsche verhaalkunst van V a n N u e n S t r a k s tot heden.
H. Teirlinck, Edw. Vermeulen, M. Sabbe en enkele anderen, die wij eveneens tot
medewerken hadden uitgenoodigd, waren niet in de gelegenheid een nog
onuitgegeven verhaal in te zenden. Ook Stijn Streuvels kon niet tijdig klaar komen;
wij hebben echter geoordeeld dat wij voor hem een uitzondering moesten maken
en hebben een minder bekend stuk uit zijn “Herinneringen uit het Verleden”, (uitg.
Lannoo, Thielt) overgedrukt.’
Zoo kent men de bedoeling. En begrijpt men ook hoe het kwam, dat deze zoo
goed bedoelde uitgave niet geheel kón slagen. Bundels als deze kunnen maar niet
plotseling uit den grond gestampt worden. Tenzij men een bloem-
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lezing geeft uit reeds verschenen litteratuur. Maar wie zónder langjarige
voorbereiding, dus op-ééns, als nummer van een tijdschrift, door zooveler
medewerking met nieuwe bijdragen, een beeld van de verhaalkunst eener
litteratuurperiode wil geven, moet noodwendig tot allerlei compromissen geleid
worden en van zeer weinigen het beste geven waartoe zij in staat zijn. Dus: een
verkeerd beeld geven; dus: onrecht doen aan die verhaalkunst! Evenals de
hollandsche bundel waar de redactie naar verwijst bevat ook deze te veel fragmenten
en te veel haastig, zwak, onbelangrijk werk. Dat vele Vlamingen knappe vertellers
zijn, wisten wij allang. En meer: wij wisten zelfs dat zij het beter kunnen dan ons
hier geboden wordt.
Een paar uitzonderingen voorbehouden. Toussaint leert men hier kennen van
een nieuwen en frisschen kant - die ons echter niet zijn best typeerende lijkt -; Franz
de Backer's kort verhaaltje bleek zeer suggestief; Gerard Walschap's ‘'t Heerken’
is zoo kil-knap als het knapste dat hij maakte; Frank van den Wijngaert ontmoette
ik hier voor 't eerst als vlug en spannend verteller; deze kennismaking was een
genoegen. Zoo ging het mij ook met André Demedts.... Maar nu ja! Van een bundel
vlaamsche vertellingen ware, met tijd en geduld, heel wat beters en kompleters te
maken geweest!
Het omslag van deze aflevering is gevuld met aardige portretten.
H.R.

H.G. Cannegieter, Hoe Pieter Merkman Parijs heeft gedaan, met schetsen
van Th. Bottema, Uitgeverij C.A. Mees, Santpoort.
Reisbeschrijvingen zijn geen zeldzaamheden in onze litteratuur, toch hebben de
grootsten er zich slechts bij wijze van uitzondering aan bezondigd.
Van Looy, Couperus b.v. gaven hun zeer individueel ontvangen en verwerkte
indrukken van een nieuw land en schonken ons daarmede een groot en apart genot.
Meerdere auteurs wisten de sfeer van een door hen bezocht land uit te beelden in
de omraming van een roman of novelle, zooals Augusta de Wit en Annie Salomons
dat deden.
J.W. Schotman leidt ons, nà Borel, op een meer reëele wijze China binnen, terwijl
in het werk der allerjongsten flitsen schieten van verre steden, van eindelooze
landen, die men in de sleeping-car doorjaagt. Doch een enkele is door geboorte of
ambt zoo thuis in een ander gebied, dat uit zijn woorden de ziel van een volk opklinkt,
even direct waarneembaar als uit de beste negermuziek. Dat deed b.v. Helman in
z'n ‘Zuid-Zuid West.’
Natuurlijk vindt men vele degelijk-gedocumenteerde reisbeschrijvingen die de
kunsthistorie of de folklore dienen in de periodieken, maar dat is niet wat ik bedoel:
een met ziel en geest doorleefd beeld van een land, op de wijze van den kunstenaar
vertolkt. Daaronder vallen niet de ontelbare journalistieke reisbeschrijvingen die,
een enkele meer boeiend of geestig, toch zelden de moeite van het in boekvorm te
herdrukken loonen. Helaas geschiedt dit toch
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maar al te dikwijls! Ik kan moeilijk zeggen onder welke rubriek het boekje over Parijs
van Cannegieter dient te worden gerangschikt, het heeft geenerlei pretentie, is niet
litterair, maar het mocht gerust gedrukt worden, het is werkelijk alleraardigst.
Het is hachelijk werk over Parijs nog iets te schrijven dat, wanneer het niet
historisch- of hyper-modern is georiënteerd, desniettemin in staat is deze
over-bekende stof aantrekkelijk te maken. Maar het is Cannegieter werkelijk gelukt
over deze metropool - aanleiding tot zoó vele ontboezemingen - frisch en boeiend
te spreken. Parijs is weliswaar een stad die het geheim heeft iedereen aan zich te
binden door een wonderlijke harmonie van tegenstrijdige aantrekkelijkheden, maar
niet ieder toerist ondergaat die zoo bewust of is in staat deze aantrekkelijkheden te
karakteriseeren zonder ze te diepgaand te ontleden. Cannegieter was het fransche
gezegde: ‘surtout n'appuyez pas’ indachtig en dat bekwam hem goed. Het gaat juist
diep genoeg om niet banaal te worden en is nergens zoo diepzinnig dat het vervelen
zou. Het is ironisch zonder sarcasme, bewonderend zonder reserve - doch ook
zonder sentimentaliteit - en eigenzinnig-onvolledig, alleen datgene goed en helder
aanduidend wat hem onbevangen heeft bekoord. Een soort onbevangenheid is het
die de bekoring van dit kleine, luchtige werkje uitmaakt; roerend is het soms bijna
als hij verschijnselen bespreekt, zooals een theeuur bij Fast, de Italiaansche
restaurants, de primitiviteit van de Parijsche hygiëne, de tuinen en parken, die bij
ieder die Parijs eenigszins kent reeds zoo afgezaagd zijn als bij ons Trianon, het
Haagsche bosch of de Zuiderzeewerken; maar als iemand bij ons die instellingen
eens heelemaal frisch bekijkt, dan lezen wij het ook met genoegen! In deze
verwende, oude wereld is argeloosheid (en dat nog wel argeloosheid die het niet
zonder een cultureelen achtergrond hoeft te stellen) zeker een bezit, en ik vind het
kranig dat Cannegieter deze eigenschap bewaard heeft.
JO DE WIT

André Schillings, Jelleke, Maastricht, Boosten en Stols. André Schillings,
Het Vluchtelingske, Maastricht, Boosten en Stols.
Een werkje, kennelijk van Vlaamsche origine, al speelt het in Nederland, in Brabant.
Ik begrijp niet goed wat uitgevers van zoo goede reputatie als Boosten en Stols er
toe brengt een dergelijk onbelangrijk, zoetsappig verhaal te publiceeren. Het is toch
van een soort waarvan we welhaast beu zijn, zoo zeer wordt het als fabriekswaar
afgeleverd, in steê van als rijpe vruchten langzaam neer te vallen van een
levenszwaren boom. Stond achter dit boekje niet een onnoembare reeks
Baekelmansen, Thiry's, Timmermansen, vul maar aan, dan zouden we dit verhaaltje
wel zuiver en landelijk vinden, en het daarom misschien waardeeren, maar we
hebben er nu heusch wel genoeg van gehad.
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Het is nog een wonder te noemen dat in dit geschiedenisje geen dorpspastoor een
hoofdrol speelt, zoo'n vroom, humoristisch, gezapig man, gelijk wij hem levensgroot
kennen uit de Vlaamsche litteratuur. Maar 't is in deze boekjes alles zoo tam, dat
de pastoor gereduceerd wordt tot een gemankeerden pater, een kloosterknecht die
graag profeteert. Deze kleine idylle zonder kop of staart is nièt slecht geschreven,
noch zonder beschaving b.v., doch dit alles is negatief. Veel positiefs valt er niet
van te zeggen. Gelukkig, gaan de Vlaamsche letteren zich wel wat afwenden van
deze zoetsappige landelijkheid, getuige b.v. schrijvers als Lode Zielens, Maurice
Roelants, Gerard Walschap en Raymond Brulez.
JO DE WIT

Helikon, Maandschrift voor poëzie, Maastricht, A.A.M. Stols, 1931.
Na het ettelijke jaren geleden ontijdig bezweken maandschrift voor dichterlijke
letterkunde ‘Orpheus’, zag thans bij den aanvang van dit jaar een nieuwe periodiek
van gelijke strekking het licht.
Wij verheugen ons over zijn verschijnen. Het lijkt ons goed, dat, gegeven de
huidige situatie der poëzie, onze dichters verzamelen blazen en een deel hunner
productie te samen brengen in een bepaald daartoe bestemd blad. Het is wenschelijk,
dat vogels van zeer diverse pluimage elkander daar ontmoeten en er zich toe
brengen laten tenminste in creatief opzicht er een godsvrede met elkaar te sluiten.
Want de woekering van het sectarisme in onze dichterlijke letteren begon
langzamerhand bedenkelijke afmetingen aan te nemen. Per slot van rekening is er
maar één Muzenberg en wij zullen die allen zonder uitzondering tot den top bestijgen
moeten, willen wij rechten kunnen doen gelden op een eigen uitzicht; rechten, die
wij overigens, dunkt het ons, zeer stellig hebben en waarvan gebruik te maken in
den grond van elk dichterschap zonder eenigen twijfel besloten ligt.
De redacteur heeft onder de gegeven omstandigheden een dankbare, maar niet
bijster gemakkelijke taak, want niet van hem, maar van de dichters zelf hangt het
ten slotte af, of zij het zullen wagen zich te ‘encanailleeren’ met hun broeders aan
gene zijde van de grenzen, die onze poëtische kampementen in den loop der jaren
al meer en meer nadrukkelijk hebben afgepaald.
ROEL HOUWINK

Ernest Michel, Paralyse, Voorhout, Foreholte. Geen jaartal.
De schrijver (of de uitgever?) heeft dit boekje van den ondertitel: ‘roman uit het
intellectueele leven’, voorzien. Met dit ‘intellectueele leven’ is het anders een triest
geval. Hoe ter wereld bezit iemand zoo weinig zelf-kritiek, dat hij deze
puberteits-autobiografie drukken en uitgeven laat, alsof zij iets te maken had met
kunst!
Als dit ‘roomsch’ proza voorstellen moet: op blz. 16 ‘een wit paradijs
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in zijn ziel’ en op blz. 57 ‘het zwart paradijs van zijn ziel’ en daartusschen als eenige
naakte waarheid: ‘Hij droomde eigenlijk in een late figuurlijkheid van het leven’ (blz.
34), dan is het maar beter er verder het zwijgen aan toe te doen.
Voor den psycholoog is dit alles van buitengemeen belang, hij kan uit deze vier
vel druks meer leeren omtrent de jeugd-psychologie dan uit een dozijn lijvige boeken.
Maar hoe diep is de geestelijke staat van ons volk gezonken, dat dergelijke dingen
als ‘een roman’ aan den man kunnen worden gebracht. Welk een verbijsterende
zelf-overschatting, welk een blinde hoogmoed spreekt uit zulk een onderneming!
Maar aan den anderen kant: welk een nood, dat dit in zinloos overspannen taal
moet worden uitgekald, dat er geen geestelijke organen zijn die de vertwijfelingen
en angsten, die aan deze uitingen ten grondslag liggen, vermogen op te nemen!
Het labyrinth, waarin zich de tegenwoordige jeugd bevindt, ligt in al zijn duister
op deze bladzijden voor ons open. Maar niet als gekristalliseerde schoonheid: rauw
en geschonden als gewond vleesch. Verkrampte extasen moeten een
god-verlatenheid bemantelen, die heen schreeuwt door ieder woord. Doch wie
toeziet, doorschouwt den wanhoopsschijn. Narcose; geestelijk absynth, en daarin
gedrenkt woorden, woorden en nog eens woorden.... Let eens op het gebruik van
het bijvoegelijk naamwoord ‘wit’ op deze bladzijden. Ge kunt geen duidelijker indruk
krijgen van de artistieke èn geestelijke onmacht, waarop dit geschrift berust.
Weerzinwekkend is het, hoe hier gesold wordt met evangelie-fragmenten (natuurlijk
uit Johannes!), zonder dat blijkbaar iets begrepen is van hun achtergrond. Alles
wordt opgezogen in den krater van het aan daemonische machten vervallen ik, om
er zinloos en onbeteugeld weder te worden uitgebraakt.
En dit heet dan kunst, misschien religieuze kunst nog wel.
ROEL HOUWINK

Frans Demers, Van 't klein stedeke, Antwerpen, Jos. Janssens. Geen
jaartal.
Een vijfentwintig jaar geleden zouden wij misschien blij geweest zijn met dit boekske.
Nu, nu wij in Vlaanderen schrijvers hebben als Roelants, Walschap en Zielens, doet
het ons al te poover aan. Wanneer zullen wij nu toch van deze ‘pittoreske’
Timmermans-sfeer worden verlost? Het is eenvoudig niet meer te lezen dit
Begijnhof-gekeuvel. Laat men bij onze zuidelijke buren nu eindelijk eens gaan
begrijpen, dat de tijd voor dergelijke export voorbij is, dat wij er genoeg van hebben
d e z e onze-lieven-heers-idyllen te slikken en ons wijs te laten maken, dat d e z e
fondant-romantiek iets te doen heeft met wat er werkelijk in het hart van Vlaanderen
leeft! Het wordt tijd, dat d e z e oude en verschoten tooneelrequisieten eindelijk eens
aan kant worden gezet.
ROEL HOUWINK
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Jozef Muls, Bruegel, N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel en de N.V.
Uitgevers Mij. Kosmos, Amsterdam, geen jaartal.
Het is een studie van Juli 1924, welke Jozef Muls, de conservator van het Museum
te Antwerpen, thans heeft uitgegeven als een eenvoudig boekje met illustraties, dat
voor een luttel bedrag binnen ieders bereik een kostelijk overzicht brengt van den
grooten Bruegel en zijn tijd. Het is, zegt Muls zelf, geen kunsthistorische bijdrage.
‘Dit is de bescheiden studie door een kunstliefhebber voor kunstliefhebbers
geschreven met het eenige doel het innerlijk wezen van Bruegel's werk naar voor
te brengen, de groot-menschelijke beteekenis ervan op zijn tijd en op den onzen
eenigszins te belichten.’ (pag. 73).
Is het, wanneer het geen kunsthistorie is, literatuur? Behoort het tot wat August
Vermeylen de verkeerde inlichtingen voor den leek heeft genoemd ‘wien de naam
Bruegel niet anders dan een soort van oubollig pallieterenden slampamper voor
den geest roept’, en die ook graag gelooft ‘dat echt “Vlaamsche” kleur zinnelijk-fel,
vet en smeuïg moet zijn’? (pag 207, deel III geschiedenis der Europeesche plastiek
en schilderkunst). Jozef Muls, gelijk Vermeylen, heeft Bruegel inderdaad boven het
boertige uit gezien, als de schepper van het epos van het Vlaamsche volk, als de
Vlaamsche Held, de profeet die voor het volk van alle tijden spreekt.
Dit zou in het particularistische van een al te gewestelijke visie bevangen wel niet
den gloed van het Vlaamsche getuigenis verminderen, maar wel het veld van straling
zeer beperken en daardoor de waarde verkleinen. Doch Muls laat niet na voortdurend
klemtoon te leggen op het algemeen menschelijke, op het min of meer bewust
symbolische, waartoe de gewestelijke observatie van Bruegel door de innerlijke
beproeving werd opgevoerd, creatief-getransformeerd tot algemeen geldenden
vorm.
In dit opzicht merkt hij treffend op hoe in Bruegel de schilderkunst zich van het
volmaakt buiten-zich-geprojecteerde afkeert en luistert naar de stem van het warme
innerlijk, het hart. Dat Bruegel daarbij iets heeft behouden van een algemeen
gedachte-stelsel, waardoor de beelden van het werkelijke leven altijd nog werden
begrepen in een algemeen verband, hetzij door gebruik van volksche wijsheid in
spreuken en zegswijzen, hetzij door gebeuren uit het Christus-verhaal daarin te
betrekken, beteekent het behoud van een Middeleeuwsche kracht in den schilder.
De grootheid van zijn werk is zeker niet in geringe mate te danken aan het collectieve
sentiment daarin, aan den drang om een soort compendium te geven, voor zooveel
dan de schilderijvorm dit nog toeliet. In een tijd van groote beroeringen, rijk aan
smarten en verwarringen, in een tijd van onrust en spanningen, grijpen zijn beelden
het leven in het hart en stellen dit aan den tijd als een spiegel voor oogen. Hij heeft
inderdaad saamgevat, niet in éénen, maar in een reeks van werken, die elk voor
zich een afgerond, verdiept beeld geven van hetgeen een gewestelijk leven als deel
van het groote leven, als deel van de wereld omvat.
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Jozef Muls schreef de studie voortvarend; ze laat zich ook als zoodanig lezen. Ze
is gul, warm, doorgloeid en waarachtig van toon. Tal van wetenswaardigheden
worden zonder een zweem van geleerdheid verteld, schier achteloos is het gebaar
waarmee kennis gemakkelijk op-neembaar voor den beschaafden lezer is gemaakt.
Zoo werd de studie tot een mooi menschelijk getuigenis, waarin kunde onopzichtig
werd verwerkt. Er is in den tijd van Bruegel genoeg, dat ook onzen tijd raakt. Iets
van het leven toen is ook iets van het leven nu verstaan. Het een is niet zonder het
ander. Alleen een Bruegel kennen we niet, hoevelen ook een stuk van Bruegel
geven. Dat collectieve complete, dat van de Middeleeuwsche grootheid nog in
Bruegel over was, ontbreekt nu wel geheel. Ter overdenking, ook van onzen tijd, is
het werkje stimuleerend.
A.M. HAMMACHER

Elisa Maillard, Houdon, uitgegeven door ‘les éditions Rieder’ Parijs,
1931.
De algemeene kunstbelangstelling van den tegenwoordigen tijd richt zich eerder
op voor-renaissancistische cultuurtijden dan op de 18de eeuw. Het psychologisch
realisme van Houdon is inderdaad bij velen reeds uit het gezicht verdwenen. Ten
onrechte! De reeks van 60 goede heliogravures van zijn werk is boeiend. Gansch
een tijdperk leest men in de prachtige gebeeldhouwde portretten van Jean Jacques
Rousseau, Mirabeau, Voltaire, Washington, Lodewijk XVI, Barnave enz. Een tijd is
door hem heengegaan; met vele persoonlijke middenpunten, die den tijd vormden,
is hij geconfroteerd. Zijn scheppend vermogen heeft het geestelijk aroom van zijn
tijdgenooten vastgehouden en overgedragen. Elisa Maillard schreef bij de reeks
een helder geconcipieerd, goed gedocumenteerd, critisch waardeerend overzicht.
A.M. HAMMACHER

De koloniale tentoonstelling te Parijs
Het bezoeken van een tentoonstelling vereischt twee dingen: een welwillende
houding tegenover hetgeen met veel moeite en zorg opgebouwd is, en ten tweede
eenige stilte. Een kunstwerk is altijd ontstaan in afzondering en concentratie. Beziet
men het in een woelige menschenmenigte, zooals te Parijs, dan gaat veel van de
charme en wijding verloren. Inmiddels is de groote volksmenigte een noodzakelijk
kwaad voor iedere tentoonstelling en kunnen we niet anders doen dan ons bij het
feit neerleggen. Een werkelijk kunstzinnige opvatting kan dan ook veel verdragen
in dit opzicht.
Waar dit niet het geval is, ontkomt men nauwelijks aan een gevoel van
teleurstelling. Helaas is dit op de koloniale tentoonstelling het geval. Niemand
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zal verrukt kunnen zijn over de weinig belangwekkende Oostersche gebouwen, die
men er opgetrokken heeft. Een enkel detail interesseert ons: een aardige poort of
arabesk, een zuilenrij met vreemd, primitief houtsnijwerk, een koepel of iets dergelijks.
Maar over het geheel genomen is er weinig wat den bezoeker boeien kan.
Een uitzondering hierop vormt de tempel van Angkor. Wie dit juweeltje van antieke
bouwkunst tegen de blauwe, met gouden wolken overdekte avondlucht gezien heeft,
of in zijn geheimzinnige, flonkerend groene of violette belichting, zal dit beeld in zich
bewaren als iets ongemeen schoons. De opeenstapeling van terrassen draagt hoog
opschietende, barok versierde torens. Binnen den tempel heeft men met smaak het
een en ander tentoongesteld. In het bijzonder geldt dit voor de oudheidkundige
afdeeling, waarbij men kan zien met hoeveel zorg de stukken zijn uitgekozen. Het
allermooiste van de tentoonstelling is hier te vinden. Wij bedoelen een groot
Ciwa-hoofd met drie aangezichten; het middelste gelaat heeft een weemoedige,
kalme glimlach en is een meesterwerk zooals maar zelden wordt gevonden.
De tweede uitzondering vormen de bouwwerken van Bali. Onder kundige leiding
van den heer Moojen is men na den brand met het herstel begonnen. Het weinige
dat wij konden zien, n.l. eenige trappen, muren en poorten, leek ons zeer geslaagd;
Nederland kan zich gelukkig achten op zoo'n waardige wijze te Parijs
vertegenwoordigd te zijn. Jammer dat over de geschiedenis hiervan een schaduw
geworpen is; niet alleen door de critiek die er op uitgeoefend werd, maar vooral door
de nog steeds niet gepubliceerde lijst der verliezen van het Bataviaasch
Genootschap. Zooals men weet zijn kisten vol kostbare Hindoe-Javaansche beelden
naar Parijs gezonden; brand heeft deze geheele collectie vernietigd. Een bekend
indo-archeoloog, met wien wij ter plaatse waren, zei verontwaardigd: ‘Hoe kan men
nu precieuse, unieke voorwerpen naar een kermis sturen!’ Wij laten dezen uitroep
geheel voor rekening van den geleerde en willen ons niet in de zaak verdiepen.
De Portugeesche regeering heeft uitstekend werk geleverd. In haar afdeeling
vindt men een fraai overzicht van de historie der groote ontdekkingen dier koene
zeevaarders. Een voorname reserve voert hier den boventoon. Vermelden wij nog
een hooge zuil, bekroond door stierenkoppen; blijkbaar een primitief kunstproduct,
dat suggestief werkt.
Het sympathiekst op de tentoonstelling zijn de afdeelingen, die een overzicht
geven van handel, nijverheid, industrie, enz. Men heeft er veel werk van gemaakt
en alles is keurig ingericht; voor belanghebbenden een bij uitstek interessant terrein;
geen moeite is gespaard om zoo volledig mogelijk te zijn. Uit den aard der zaak
voelt de leek zich echter minder tot deze dingen aangetrokken.
Den geheelen dag beweegt een groote menigte zich over het terrein van de
expositie; overal hoort men gelach en gepraat. Genoegelijk zit men op het
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gras of in de eetgelegenheden, giechelt om de negers en vermaakt zich met rond
te rijden in ezelwagentjes, onder begeleiding van in 't geel gekleede Arabieren. Of
dit nu de eigenlijke bedoeling van de tentoonstelling is, weten we niet. Het idee om
velen een prettigen dag te bezorgen kunnen wij waardeeren en we vinden het ook
niet zoo erg, dat men zich vroolijk maakt over de negerkunst of den zwarten broeder
verwonderd en geamuseerd aangaapt; dat alles is begrijpelijk.
Maar minder goed kunnen wij inzien waarom alom in den lande uitbundig de
loftrompet geblazen wordt over iets, dat lang niet onverdeeld schoon en respectabel
is. De naties hebben gepoogd een beeld van hun koloniaal bezit te scheppen.
Afgezien van de vraag naar de wenschelijkheid van zulks, meenen we dat deze
poging slechts voor een klein deel gelukt is. Wij denken aan het afwezige Engeland;
eveneens aan Duitschland. Het is waar dat dit laatste land geen koloniën meer
heeft, doch wie ook maar flauw ervan op de hoogte is, weet hoe enorm veel ‘de
koloniën’ in wetenschappelijk opzicht er aan te danken hebben. Het afgietsel van
de oostelijke poort van Santschi, thans in het Koninklijk Museum te Berlijn, hebben
wij te Parijs slechts noode gemist.
Als een mooie herinnering bewaren wij het beeld van de avonden bij het groote
meer, dat als een zacht gloeiend vuur onder het Bengaalsche licht stil lag tusschen
de heesters en donkere boomstammen.
F.M. SCHNITGER

De Muntpoort te Dordrecht en de ornamentmeester Cornelis Bos
In de Augustus-aflevering van dit maandschrift wordt gewezen - blz. 91 - op een
navolgen van gegevens, ontleend aan de ornamentprenten van Cornelis Bos, in 't
bijzonder ten opzichte van de cartouche-hermen, die als pilastervullingen aan de
Muntpoort te Dordrecht voorkomen.
Cornelis Bos zou in 1510, of wellicht een enkel jaar vroeger, zijn geboren te 's
Hertogenbosch, terwijl hij zal zijn gestorven na 1564. Hij wordt glasschilder,
beeldhouwer en zelfs bouwkundige genoemd, doch zijn groote bekendheid dankt
hij aan zijn graveerwerk, dat een verstrekkenden invloed in deze gewesten en
daarbuiten heeft gehad voor de versieringskunst, in de eerste plaats voor de
grottesken-behandeling.
Nog jong trok hij naar Italië, werkte bij Enea Vico van Parma, die o.m. voor
uitgevers te Rome etsen naar werken van Raffaël en Michelangelo leverde; hield
zich in de Eeuwige Stad bezig met ‘figuursnijden’ en wordt in den loop der dertiger
jaren als ‘ornamentmeester’ genoemd.
Uit zijn ornamentprenten blijkt, dat hij onder de bekoring van het Raffaëlistisch
grotteskenwerk was gekomen.
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Na 1540 komt hij te Rome in aanraking met Cornelis Floris en met Colyn de Nole,
die van hem de grottesken-ornamentiek overnemen, doch daarin uitbundiger, dan
hij deed, zich zouden uiten. Immers Cornelis Bos blijft de uitgesproken renaissancist.
Dit blijkt ook uit de ornamentprent van de cartouche-herme, waarvan hier de
reproductie wordt gegeven. Het origineel bevindt zich in het Gewerbe Museum te
Berlijn. Vergelijken we hiermede het vrouwenfiguurtje van de Muntpoort, dan valt
het op, dat de Meester van de Muntpoort deze ornamentprent niet alleen heeft
gekend, doch die vrij getrouw heeft gevolgd, echter zonder daarbij een eigen
opvatting in te boeten. Immers de vrouwe-herme op den rechterpilaster is bij alle
subtiliteit, frisch en meer tintelend van geest en daardoor op een hooger plan
gebracht, dan waarop zich het vrouwenfiguurtje van Cornelis Bos vertoont. Uit deze
ornamentprent blijkt duidelijk, waaruit de angst, die op het gelaat van het
vrouwenfiguurtje is te lezen, voortspruit. Immers rechts van haar is wapengeweld
en nog juist zichtbaar is een krijgsman, die daaraan deelneemt. Vandaar dat we in
onze vorige verhandeling zonder bezwaar de gevolgtrekking mochten maken, dat
de grottesken van de Muntpoort spreken van oorlog eenerzijds en van vrede
anderzijds.
P.L. BROEKSMIT

Kantteekeningen over stijl, naar aanleiding eener onlangs bij d'
Audretsch in Den Haag gehouden tentoonstelling van Charley Toorop
Het werk van Charley Toorop is m.i. allereerst te begrijpen als een heldhaftige
worsteling om wat wij s t i j l noemen. In deze worsteling - behoeft het te worden
opgemerkt? - staat zij niet alleen: het is de groote worsteling van onzen tijd. Wij
willen niet langer, gelijk de impressionisten, de dingen enkel zintuigelijk ondergaan,
kleurgevoelig beleven. Wij doorzien de voosheid van het geloof in een ‘kunst voor
de kunst’, het geloof in een kunst los van alle menschelijke en maatschappelijke,
alle cultureele en religieuze waarden. Wij willen, dat de kunst weer een geestelijke
reactie op de dingen zal inhouden; dat zich een levenshouding, een levensgeloof
regelrecht in haar zal uitspreken; dat zij het picturaal en sensitivistisch georiënteerd,
burgerlijk individualisme zal ontstijgen en weer uitdrukking zal geven aan een
bovenpersoonlijk, volstrekt en monumentaal stijlbegrip.
Zeer in het algemeen gesproken is dit, jaren lang reeds, het moeilijke, hardnekkige
zoeken geweest van den beeldenden kunstenaar onzer tijden. Het beteekende
zoowel kracht als zwakheid, dat hij zich daarbij beurtelings wendde tot de
eeuwenoude vormen van het archaïsme en tot de splinternieuwe der techniek, want
in deze beide uitersten voelde hij, hetzij bewust, hetzij onbewust, de mogelijkheid
te ontkomen aan den vicieuzen cirkel van
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zijn individueel aesthetische levensaanvoeling, zijn onmaatschappelijkheid en
stijlloosheid. Van deze beide tendenzen past de technische het zuiverst in het kader
van onzen tijd; met dat al zal een doorgevoerde mechaniseering der kunstvormen
al evenmin d u u r z a a m kunnen doorwerken in de richting van een werkelijk
cultureele stijlontwikkeling, als een meer of minder moedwillige herleving van
archaïsche vormen. De technische tendenz kan een zekeren grondslag geven, maar
dreigt, oppermachtig geworden en aan zich zelf overgelaten, terstond te verarmen
en te vervlakken tot het louter verstandelijke. De archaïseerende tendenz
daarentegen schijnt, in een maatschappij die stellig véél meer technisch dan
archaïsch voelt en denkt en leeft, bij voorbaat bijna gedoemd in het rhetorische te
ontaarden, achter het masker van haar monumentaal pathos een nieuw, verkapt
individualisme in de hand te werken.
En het zijn dan ook deze twee factoren juist, eenerzijds de technisch gerichte
verstandelijkheid, anderzijds de archaïsch gerichte romantiek, die het zoeken naar
stijl in onze dagen steeds weer vertroebeld hebben. Dat onze architecten zich vaker
aan het eerste, onze beeldhouwers vaker aan het tweede schuldig maakten, is
begrijpelijk. En de waarheid ligt, als ik het goed zie, nu eens niet in het midden! De
oplossing kan niet liggen in een zoeken naar evenwicht tusschen ‘verstandelijkheid’
en ‘romantiek’; eer moet men schrijven, dat de beide termen uitdrukking geven aan
onze innerlijke verdeeldheid, anders gezegd: ziektesymptomen zijn. En in oorsprong
duidden de boven bedoelde tendenzen, de technische zoowel als de archaïsche,
juist op een hunkering van den kunstenaar zich van deze ziekte der innerlijke
verdeeldheid te genezen, - te genezen, door in het leven een gezag te ontdekken,
dat hij aanvaarden kan als sterker en dwingender dan het gezag van de kunst, of
van zich zelf, wat practisch op hetzelfde neerkomt. Want de kunst zelf, de Engelsche
essayist Middleton Murry heeft het onlangs goed geschreven, heeft geen gezag,
maar is enkel een openbaring of uitdrukkingsmiddel van gezag.
Onze tijd nu schijnt vooralsnog te arm aan centraliseerende en bindende
levenskrachten, om zulk een gezag te kunnen scheppen. Hetgeen inhoudt, dat onze
tijd ook voorloopig niet in staat zal blijken een werkelijk volledigen stijl in den
bovenbedoelden zin te doen geboren worden. De techniek, ik herhaal, kan een
tijdelijk houvast geven, maar geen durend gezag uitoefenen. Zoodat de kunstenaar
tenslotte onherroepelijk op zich zelf b l i j f t aangewezen, waardoor ook zijn zoeken
naar stijl noodgedwongen een bewust-persoonlijke veroveringsdaad moet zijn, met
alle gevaren en beperkingen daaraan verbonden. Voor zich zelf moet hij trachten
te ontdekken, wat in vroeger eeuwen voor den kunstenaar voorhanden lag, met dit
gevolg, dat hij geneigd is zich blind te staren op vorm- en stijlproblemen terwijl het
eigenlijke leven, dat hij zoekt te sublimeeren, het altijd geheimzinnige en
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verraderlijke leven, ongemerkt als zand tusschen zijn vingers wegvloeit....
Vandaar dat men sedert het begin onzer eeuw zoovele kunstwerken heeft zien
ontstaan, die, monumentaal van allure, doodgeboren schijnen, - waarvan de inhoud
geenszins aan den vorm beantwoordt, waarin de styleering, in haar agressieve
vooropgezetheid, haar polemische prioriteit, het eigenlijke leven schijnt te hebben
gewurgd. Het leven kristalliseert zich niet, in de opperste spanning van de
scheppingsdaad, tot den gestijlden schoonen vorm, maar een van tevoren te
moedwillig geconcipieerde kunstvorm v e r v a n g t als het ware het leven. En vandaar
ook, dat vele kunstenaars dezen styleeringsdrang als een kwaad ervoeren, als een
groot gevaar gingen beschouwen, en meer of minder ontmoedigd terug vielen op
een naturalistische, zelfs op een impressionistische voordracht.
Zij hebben, in bepaalden zin, gelijk: wij moeten, strikt gesproken, nog de
levensvoorwaarden verwerkelijken, waaronder styleering in den volledigsten zin
wederom mogelijk wordt. Maar dan zouden zij, nòg strikter gesproken, liever moeten
ophouden met schilderen, wèl wetend dat een burgerlijk naturalisme of
individualistisch impressionisme hun eigen, diepste verlangen niet langer geheel
kan bevredigen! Wie eenmaal het beloofde land zag, vergeet den aanblik nooit, ook
al krabbelt hij nog zoo snel weer terug, zich liever tevreden stellend met het
afgegraasd weilandje der Haagsche School, dan deze roekelooze tocht naar de
verte te ondernemen.
Ik acht het een groote kracht in Charley Toorop dat zij, ook in deze dagen van
‘malaise’ en ‘reactie’ op kunstzinnig gebied, allerminst aarzelt den eenmaal
ingeslagen weg te vervolgen. Men moet zich niet blind staren op de ‘hardheid’ van
deze kunst. Deze hardheid is zeer betrekkelijk. Ik wil toegeven, dat Charley Toorop's
arbeid een enkele maal hard kan zijn: haar felle ontkenning van de bij een
architectonische gerichtheid overtollig geworden, door den leek echter nog steeds
hoogelijk geëerde en gezochte picturale gevoeligheden en gevoeligheidjes, leidde
in dezen arbeid weleens tot een ontkenning van die primair menschelijke
gevoeligheid, die geen zwakheid, maar laatste en hoogste kracht in leven en in
kunst beteekent. De reden echter, dat menige beschouwer zich ergert aan de
hardheid van dit werk, moet gewoonlijk gezocht worden in.... eigen weekheid en
oververfijning! Laat men eens onbevangen een Byzantijnsch mozaïek, een
Assyrische skulptuur, een Mexikaansch tempelreliëf bestudeeren: ook deze grandioze
uitingen van een ver verleden kunnen hard zijn, evenals de schilderijen van een
Baldung Grien het waren. En het is met zulke oude kunst dat Charley Toorop's werk
vergeleken moet worden; niet, omdat zij zich welbewust zou inspireeren op deze
voorbeelden uit de oudheid, maar omdat het leven zich in groote, schier horizontale
spiraalgangen omhoog schijnt te ontwikkelen, zoodat de kunst van Eergisteren of
van Eer-eergisteren die van Vandaag altijd nader zal staan, dan de kunst van
Gisteren. De beelden
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van lang geleden staan scherper en nadrukkelijker in ons geheugen geprent dan
die, welke wij onlangs in ons opnamen.
Hetgeen men echter niet verwarren moet met het opzettelijke teruggrijpen naar
archaïsche kunstvormen, waarvan boven sprake was, ook al ligt het voor de hand,
dat Charley Toorop in den loop harer ontwikkeling den invloed van zoowel de
archaïsche als de technische tendenz zou ondergaan. Van geen van beide heeft
zij zich echter afhankelijk gesteld, in geen van beide exclusief haar heil gezocht.
Steeds stond het leven in zijn menschelijke en maatschappelijke aspecten in het
middelpunt van haar aandacht. Zij heeft dan ook geen draken of fabeldieren ooit
willen uitbeelden, gelijk onze archaïseerende beeldhouwers het wel gedaan hebben,
evenmin zich bezondigd aan de abstracte ‘onderwerplooze’ kunst van Van Doesburg
e.d., welke in de psychische wereld een parallelverschijnsel vormt met de tot het
uiterste doorgevoerde mechaniseering in de materieele. Zij heeft firstly and lastly
den modernen mensch geschilderd, en niet dezen mensch in zijn geïsoleerdheid,
maar in zijn gezins- of groeps- of klasseverband.
Zoo is zij gekomen tot die reeks samenvattende figuurcomposities, die mèt haar
beste portretten stellig tot de zinrijkste uitingen van ons huidig kunstleven behooren.
Indien wij daarin al niet den grooten toekomstigen stijl geopenbaard zien, wij kunnen
weer gelooven in de mogelijkheid van zijn ontstaan. Indien deze schilderkunst al
niet den toets eener nauwgezette vergelijking met bovengenoemde oud-Duitsche,
Mexikaansche, Assyrische of Byzantijnsche kunstwerken kan doorstaan - niets van
onzen tijd kan dat -, zij wijst althans in eendere richting. Ook hier een stijlrijke vorm,
die expressief is, die door zijn inhoud gedekt wordt, al komt (onvermijdelijk nog!)
het gevaar van een decoratief formalisme af en toe om den hoek kijken. Niemand
m a a k t tenslotte een stijl: een stijl groeit, gewoonlijk uiterst langzaam, en begint
zich pas voluit te openbaren wanneer hij door een voldoend sterke wereldsche of
geestelijke collectiviteit gedragen wordt, wanneer hij een voldoend sterk ‘gezag’
gehoorzaamt. Maar wij moeten ons deze groeiprocessen in het leven vooral nooit
machinaal-abstract en fatalistisch denken; zij zijn concreet en menschelijk. Waar
de scheppingswil dringt, is het leven vol ongehoorde verrassingen, en ontwikkelt
het zich niet geleidelijk, maar met onverhoedsche sprongen. Slechts de sleur van
een redelijk-al-te-redelijk denken verhindert ons dit te zien. En zoo groeit een stijl
zeer langzaam en buiten ons willen en weten, maar tegelijk moet hij voorbereid en
bewust veroverd worden. Het een sluit het ander niet uit! Zoo ergens is hier van
toepassing de oude spreuk, dat God den mensch helpt die zich zelf helpt.
W. JOS. DE GRUYTER

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

t.o. 296

A.J. KROPHOLLER: INWENDIGE DER KERK VAN DE H.H. MARTELAREN VAN GORKUM, LINNAEUSHOF
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De bouwmeester A.J. Kropholler
door Mr. W.C. Feltkamp
IN zijn opstel over hedendaagschen kerkbouw spreekt de bouwmeester A.J.
1)
Kropholler de behoefte uit aan een leiddraad voor de intuïtie. Hij miskent daarmede
m.i. volslagen het wezen van dit begrip. Immers, indien men zich onder diegenen
schaart, die in intuïtie een verstandelijk-niet-te-verklaren divinatievermogen zien,
waardoor sommigen tot de kennis van nooit ervaren werkelijkheden komen, dan is
elke mogelijkheid van een leiddraad voor die intuïtie uitgesloten. Maar zelfs wanneer
men, afkeerig van wat naar mysterie zweemt, het verrassend juiste inzicht van
intuïtieve menschen met Prof. G. Heymans opvat als voortkomende uit de in het
onderbewuste tot stand gekomen verbinding van daar bewaarde waarnemingen en
gedachten, ook dan is een richtsnoer, immers bewust, voor het onderbewuste
onmogelijk. Tot het beginsel, dat leiding zou moeten geven aan de intuïtie, wordt
dan gekozen de bekende stelling van Viollet-le-Duc: ‘Toute forme, qui n'est pas
indiquée par la structure, doit être repoussée’. Nu is de structuur een voorstelling,
die gedacht wordt en die dus niets kan aanwijzen, immers de structuur als product
van den geest kan zelf geen vormen creëeren. De bedoeling van Viollet le-Duc's
formule is, uit te drukken, dat er in een goed bouwwerk een nauw verband bestaat
tusschen de vormen en de structuur, hoewel hij niet zegt, dat dit verband voortkomt
uit den bouwmeester. Deze moet in aansluiting aan de door hem gevonden structuur
de bijbehoorende vormen scheppen, terwijl hij goed doet bij zijn voorgangers te
rade te gaan, om zijn vormgevoel te ontwikkelen en zich de noodige technische
kennis te verwerven, maar het is niet waar, dat men een systeem van voorschriften
of regels kan aanleeren voor het scheppen van een mooi bouwwerk, wél voor een
nuttig of doelmatig gebouw, welke gedachtengang Ruskin aldus formuleerde: ‘Nothing
is a great work of art, for the production of which either rules or models can be given.
Exactly so far as architecture works on known rules and from given models, it is not
an art, but a manufacture.’
Men bespeurt tegenwoordig vaak de verkeerde neiging het onderscheid tusschen
schoonheid en doelmatigheid weg te redeneeren, maar bezint men zich goed op
wat bedoeld wordt met het woord mooi, dan kan men zich daarna een voorwerp
voorstellen, dat uiterst doelmatig is en waarvoor men toch het woord mooi nooit zal
gebruiken. Omgekeerd zijn er dingen, die men mooi noemt en die toch absoluut
niet ter verwezenlijking van een doel bestaan.

1)

Over Hedendaagschen Kerkbouw, Verlag ‘Meister der Baukunst’, Genf, 1931
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Het genoemde verband tusschen vorm en structuur komt voort uit de persoonlijkheid
van den bouwkunstenaar, die zijn eigenaardig stempel drukt zoowel op de structuur
als op de vormen. Dientengevolge beseft de beschouwer er de eenheid aan. En
zooals aan een plant bij voldoende aanwezigheid van bouwstoffen dood-natuurlijk
de bloemen groeien, zoo groeien uit den harmonieuzen geest van den goed
onderlegden bouwmeester de scheppingen, die den evenmaat van zijn wezen
weerspiegelen. Begrijpelijk is het, dat een architect als Kropholler meent, dat men
maar het aangegeven beginsel toe te passen heeft, om tot een mooi resultaat te
komen, omdat datgene, wat meer noodig is, n.m. het scheppende vormgevoel
dusdanig natuurlijk zijn conceptie beïnvloedt, dat hij het niet als opzichzelfstaande
functie bespeurt, evenals er lange tijd verliep voor het inzicht baan brak, dat onze
voorstelling van de wereld door den bouw en de werking van den geest mede
bepaald werd.
Dat Kropholler over een zeer bijzonder vormgevoel beschikt, zal niemand ontgaan,
die de façade van zijn kerk H.H. Martelaren van Gorkum, Linnaeushof, Amsterdam,
beziet. Het groote steenvlak vol kleurwisseling in de baksteen, strak begrensd door
den eenvoudigen omtrek, oefent een machtige werking uit, terwijl de drie ingangen,
die a.h.w. dwingen om in te gaan, evenals de galmgaten, in fijne verhouding tot het
geheel gevoeld zijn. Bijzonder gelukkig is het accent op den middelsten ingang,
waardoor de deuren als een drieëenheid, niet als drie éénheden beseft worden.
Berlage's voorbeeld bleef niet zonder invloed, maar Kropholler ontwikkelde zich
verder, tot een eigen verschijning, zooals te zien is bij vergelijking met het front van
de Beurs. Hierin bespeurt men duidelijk de nawerking van den
Italiaansch-Romaanschen bouwstijl; men denkt onwillekeurig aan den voorgevel
van de San Apollinaris in Classe te Ravenna. Talrijke vensters breken bij Berlage
de geslotenheid van het oppervlak, geven het gezicht op de buitenwereld, zooals
past bij de bestemming van het gebouw. Daartegenover beseft men te sterker de
strenge rust in de imposante façade van Krophollers kerkgebouw, waarbinnen de
menschen zich boven de moeiten en zorgen van het materieele verkeer en het
baatzuchtige behartigen van het eigenbelang verheffen. Met uiterst eenvoudige
middelen bereikt de architect dezen indruk, met een sober spel van verhoudingen.
Men denke zich b.v. den topgevel eens hooger en steiler of de hoogte van den toren
gewijzigd en men zal zien, dat het effect, zoo niet geheel verdwenen, dan toch sterk
verzwakt is. Nu is hier toch duidelijk te zien, dat deze vorm zoo is, niet omdat de
structuur dat aangaf, maar omdat zij zóó den architect, nadat hij zich in de
bestemming van het gebouw ingeleefd had, als noodwendig voorkwam. Een zelfde
nobele eenvoud heerscht in het lichaam van de kerk. De ommuring van het koor
verschaft de vaste kern, waaromheen de bijgebouwtjes zich natuurlijk groepeeren,
even stoort de ietwat te sterk gebroken daklijn van de hoek-
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kapelletjes door zijn opzettelijkheid. Het totaaleffect zou nog verhoogd zijn, wanneer
de bouwmeester niet, om finantieele redenen, had moeten afzien van zijn voornemen,
om het dak met robuste leien te dekken en het water op te vangen in goten van
natuursteen, die een krachtiger werkende afsluiting voor de baksteenen muurvlakken
geleverd zouden hebben, dan de ietwat schriele boeiplanken, waarmee hij nu
genoegen moest nemen. Hoe een klein accent voor den aesthetischen indruk van
groot gewicht kan zijn, blijkt nog eens te meer, wanneer men den toren van de
achterzijde beziet. Het oprijzen zou niet zoo suggestief belichaamd zijn, wanneer
de werking niet verhoogd werd door de tegenstelling met het dakje en het met
natuursteen gedekte muurtje van den ingang der rijwielbergplaats, die onder den
toren is gelegen. Hier is dus, zooals zoo dikwijls bij Kropholler, datgene, wat de
uitvoering van een practischen eisch is, gesublimeerd tot vormschoonheid. Gaat
men de kerk binnen, dan is het plechtig stemmende interieur met de sobere, doch
indrukwekkende gevel in harmonie. Velen zeggen bij het zien van een spitsboog
‘Gothiek’, maar bezien zij deze kerk nader, dan zullen zij bemerken dat deze vorm
weinig met de Middeleeuwsche Gothiek te maken heeft. Omstreeks 1850 werd de
Gothische stijl nagebouwd en zelfs de beste imitaties uit dien tijd maken nog een
dorren indruk. Kropholler verviel niet in die fout, wel bestudeerde hij de Gothiek en
ontwikkelde door het in zich opnemen van de principes, volgens welke de
Middeleeuwers te werk gingen, zijn bouwkundig begrip. Hij behield wat ook in deze
tijden nog benut kan worden, want hij is een der weinigen van dezen tijd, die niet
zoo dwaas zijn te denken, dat, wat door vorige tijden langzaam verworven en
veroverd is, voor ons, die daaruit toch voortkomen, nu ineens geenerlei waarde of
beteekenis meer zou hebben. Doch terwijl bij den Gothieker het accent valt op het
verticale, legt Kropholler den nadruk op de breedte en behalve in den heelen opzet
is dit ook, gemakkelijker, te zien aan de zuilen en hun verbinding; want zijn de
Gothische zuilen hooger dan de overspannende boog, waardoor een rijzige indruk
wordt gevestigd, hier zijn de zuilen laag, vaak lager dan de spitsboog, waardoor de
breedte in 't oog valt en de verhoudingen meer tot de vroeg-Romaansche naderen,
zooals ook het hoofdstel door het teerlingkapiteel geïnspireerd lijkt. Eigenaardig is
het totaal ontbreken van alle relief in lijstwerk en van vooruitspringende randen of
ringen. Een klaren en voornamen indruk maakt de natuursteen, waaruit de kapiteelen
en zwikken gehouwen zijn. Er heerscht een intiem plechtige sfeer, doordat
niet-te-groote ramen het licht in juiste mate doen toetreden. Hierbij valt op te merken,
dat het altaar, van de kerk afgesloten met een door grooten triomfboog doorbroken
wand, en door groote zijramen sterker verlicht, onmiddellijk het oog tot zich trekt.
Onder de toegangen naar het plein is er ééne, die eigendom der parochie is, en
dit particuliere karakter wordt logisch en natuurlijk belichaamd in het poortgebouw
aan het einde van dezen weg. De krachtige hoogere gevel
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hiervan geeft een vast punt van waaruit het oog zijn reis langs de lange wanden
begint en doet tevens door zijn schuinen stand de bijna loodrecht op elkaar staande
vlakken geleidelijker in elkaar overgaan, zoodat een doode donkere hoek voorkomen
wordt. De granieten stukken aan de uiteinden van de strekken boven de vensters
en deuren verleenen een levendig en fleurig aspect aan de gevels, die telkens door
de gootpijp van elkaar afgescheiden zijn, waardoor de horizontale tendens van het
blanke gesteente een gepaste tegenhanger krijgt, een motief, ook door Berlage
aangewend. In samenwerking daarmee onderbreken de dakkapellen het al te strakke
pannenvlak en doen de huizen in het blok weer als afzonderlijkheden beseffen.
Gaat men terug de stad in, dan is er gelegenheid te over om voor leelijke huizen
met soortgelijke ramen en waaraan op dergelijke wijze de hoeksteenen en
aanzetstukken in den gevel aangewend zijn, te bespiegelen, waarin dan toch de
bekoring van Krophollers schepping gezocht moet worden, en men zal er niet aan
kunnen ontkomen die charme terug te voeren op een persoonlijk gevoel voor
verhoudingen, dat overal als ondertoon aanwezig, het geheel tot een éénheid bindt.
Van mijn bezoek aan het St. Rosaklooster is de prachtige gang mij het helderst
bijgebleven. Zeker, de voorgevel heeft ook zijn bekoring door den krachtig
geaccentueerden hoofdingang. De massale geslotenheid van dit bouwdeel verschaft
een soliede aanknoopingspunt, waaruit beginnen de lange rijen ramen, die door
hun groepeering de inrichting van het leven erachter, het leven op verdiepingen
doen beseffen, maar de kleine dakkapellen slagen er niet in de eentonigheid van
het dakvlak afdoende te verbreken, terwijl het balkon links wat te pompeus uitviel,
waardoor het effect van den gevel ernaast eenigszins geschaad wordt.
De gang echter behoort wel tot het schoonste door de hedendaagsche bouwkunst
voortgebracht. Door de in alle onderdeelen volgehouden nobele puurheid van vorm,
wordt deze gang tot de materialisatie van serene gemoedsgesteldheid boven alle
tribulatie en wereldsche onrust, een zielsrust, die men zich zoo gaarne in kloosters
nog behouden denkt. En de middelen, waarmee deze werking werd verkregen, zijn
uiterst eenvoudig en worden schijnbaar door de eischen van dit onderdeel aan de
hand gedaan. Men trekt hier onwillekeurig een vergelijking met de religieuse
composities van Bach, die, de leer van het contrapunt eerbiedigend, toch de klanken
zoodanig melodisch en harmonisch wist te groepeeren, dat zij uitdrukking werden
voor zijn diepe ontroering. Zoo is hier door de harmonie der verhoudingen en het
rhythmisch opvolgen der bouwdeelen een candide, klare stemming verwerkelijkt,
nog verhoogd door de lichte kleuren van den steen. Het langgerekte wordt telkens
onderbroken door de gemetselde bogen, zonder dat de éénheid van de ruimte
verstoord wordt. Met deze indeeling consoneert
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het samenvatten tot groepen van de mooigevormde ramen en de rijen kleinere
tegels, die de vloervlakte op gelijke wijze scandeeren. De troggewelven en de
perspectivische werking van den vloer, versterkt door de ingelegde randen, zorgen,
dat de lengtewerking voldoende tot zijn recht komt en 't is juist dit precies afgewogen
zijn van alle onderdeelen, waardoor het geheel een dergelijk gevoel van volmaakte
rust weet te geven. En dat dit interieur ook modern in den goeden zin van het woord,
d.w.z. van onzen tijd is, blijkt wel daaruit, dat de radiatoren van de centrale
verwarming volstrekt niet den indruk wekken in deze omgeving te detoneeren.
Ook de vestibule, die door zijn sobere constructie en de stemmige, gedempte
verlichting de ernstige strekking van het gebouw terstond bijbrengt, is een hoogtepunt
in dit bouwwerk. Een beschouwing van den voorwand doet het eenvoudige en toch
vaste verband tusschen de bouwdeelen opmerken; de hoeksteenen en de
aanzetstukken, die de steenen van de strek gekneld houden, geven een strenge
omlijsting aan de deuren, levendig van aspect door de koppen der moeren en bouten.
Op de strek de zware dorpels der kleine boograampjes door rechtopstaande steenen
verbonden met de rollaag, die het inschrift omlijst. Uit deze vestibule komt men in
het portaal, verlicht door een sierlijk gevormd, in drieën verdeeld venster en door
een monumentalen ingang toegang verleenend tot de bovenbeschreven gang. Aan
dezen ingang blijkt welk een diepe indruk te bereiken is met eenvoudige middelen;
de orde van het metselwerk, de lichtkleurige aanzetstukken, de gestrekte toog en
de puntboog boven de deur zijn voor Kropholler voldoende om zijn vormgevoel te
belichamen. En nu zullen er wel weer zijn, die beweren, dat dit niet bijzonder is, dat
er wel meer van die ingangen zoo gemaakt zijn, maar dan raad ik hun aan, hier
eens een foto van een soortgelijk geval uit een Neo-Gothiek bouwwerk naast te
leggen. Het besef zal dan rijpen, dat hier in de harmonie der vormen, de evenmaat
der bouwdeelen en de concordante proportiën een fijn besnaard kunstenaar zich
heeft uitgesproken. Het spreekt vanzelf, dat de architect Kropholler ook in zijn
wereldsche gebouwen aansluiting bij het verleden zoekt, de ook voor onzen tijd nog
bruikbare bouwvormen behoudt en daarom de aangewezen persoon is om in de
oudere steden, die door veel uit het verleden overgeblevene een typisch Hollandsch
karakter bewaren, gebouwen te stichten, die eenerzijds door de principes, die zij
met de vroegere architectuur gemeen hebben er bij passen en anderzijds door een
nieuweren geest van het verder ontwikkelde eigen leven van onzen tijd getuigen.
Daar is b.v. in Alkmaar het kantoorgebouw der Noord-Hollandsche
Levensverzekering Mij. van 1891, in 1931 voltooid. Het staat op een hoek van het
kerkplein en hier kan men de daareven geuite bewering toetsen. Tegen het
imposante en zware lichaam van de St. Laurenskerk handhaaft zich het veel kleinere
bankgebouw door zijn concise, strenge geslotenheid van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

302
vormen, zonder door gekunstelde nieuwlichterij er tegen af te steken. En toch zal
men niet meenen voor een antieken gevel te staan, al ziet men trapjes en rondbogen.
De plaatsing en de vorm der ramen zijn anders en, zonder symmetrisch aangebracht
te zijn, vestigen zij door stand en onderlinge verhouding een indruk van voorname
rust. Eisch voor de veiligheid van het verkeer was een leepe hoek, maar Kropholler
vond déze oplossing die goedgekeurd werd, omdat ook hierbij het zicht op het gerij
in de andere straat mogelijk is. Bij een dergelijke oplossing bestaat het gevaar, òf
dat de pijler te licht genomen wordt en het gebouw daardoor aan vastheid inboet,
òf dat hij te zwaar uitvalt en een gebouwtje op zichzelf wordt. Kropholler nu heeft
Scylla en Charybdis vermeden; deze pijler verstevigt het cachet van degelijkheid,
zoo gewenscht voor een bank, en is het steengeworden symbool, dat de
levensverzekering met één been in het volle leven staat. Een bespreking van het
inwendige zou te ver voeren, al is de bezichtiging van de directiekamer en de hal
de moeite waard. Wel wil het mij voorkomen, dat het verschil tusschen de statige,
gedempttonige voorhal en het schelverlichte utilitaire klerkenlokaal te groot is om
deze nog als afdeelingen van éénzelfde binnenruimte te begrijpen.
't Zuiverst van stijl lijkt mij het raadhuis te Noordwijkerhout, dat op een
terreinsverhooging ligt en daardoor uit de omgeving geheven wordt. De straffe
belijning verleent het gebouw, zooals past, een streng-voorname houding en men
doet goed hier eens een afbeelding van een 17e eeuwsche trapgevel b.v. van de
stadstimmerwerf te Leiden naast te plaatsen. Terstond zal dan in 't oog springen
het onderscheid tusschen de gezellig en intiem aandoende Oud-Hollandsche
architectuur met de vooruitspringende lijsten, sluitsteenen en dekstukken en de
rustige hoogheid en strakke geslotenheid van den modernen gevel. Steken in het
Alkmaarsche huis de dekstukken der trappen buiten het vlak, hier komen alleen de
dorpels der kozijnen naar voren, wat dan nog voor de waterkeering dringend geboden
is. Machtig stijgt de ongebroken hoeklijn omhoog, te sterker werkend door het
contrast met het horizontale dekstuk van de trapmuur en de massieve goot en door
de herhaald inspringende zijkanten, die voor het hecht verband met de muren zorg
dragen. De ingang, de hal en de raadzaal zijn sober en toch indrukwekkend en
geven aan het raadhuis, waar toch nog altijd voor de geheele gemeente belangrijke
handelingen verricht en besluiten genomen worden, een sfeer van ernst en luister.
Moge het werk van dezen zeldzaam begaafde er toe bijdragen het inzicht te doen
postvatten, zoowel bij vakman als bij leek, door Van Gogh uitgesproken in deze
woorden: ‘Bijna niemand weet, dat het geheim van mooi werk voor een groot deel
goede trouw en oprecht gevoel is.’
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De beschaving der Maya's door Matty Vigelius
GOUDDORST en godsdienstig fanatisme hebben ruim vier eeuwen geleden een
groepje Spaansche avonturiers er toe gebracht om onder den dekmantel van het
‘Bekeeren der heidenen’ zich meester te maken van een Dorado, dat zijns gelijke
op aarde niet had, daarbij een cultuur verwoestende, waarvan de tot ons komende
overblijfselen ons met het diepste ontzag vervullen en ons zoowel aan het oude
Babylonië als aan Indië en Cambodja doen denken.
Tot voor kort placht men weinig aandacht te schenken aan deze oude,
ondergegane beschaving van het Westen; thans echter begint overal belangstelling
op te leven en houden vooral de Amerikaansche universiteiten en cultureele
instellingen zich met het onderzoek bezig. Ook in Europa zijn aan meer dan een
Hoogeschool leerstoelen gevestigd, waar de onderzoekingen van deze oude cultuur
worden bestudeerd en verwerkt.
En zeker, het hooge peil van ontwikkeling, bereikt door de Indianenstammen van
Midden- en Zuid-Amerika, plaatst den onderzoeker voor tal van problemen, die nog
steeds op hun oplossing wachten.
Daar is dan b.v. de vraag, of deze volken geheel zelfstandig tot dezen trap van
ontwikkeling zijn gekomen, dan wel, of er op een of andere wijze contact bestaan
heeft met de overige deelen der wereld. Vele geleerden zijn van meening, dat
beïnvloeding stellig moet hebben plaats gehad, terwijl weer andere, op de
geïsoleerde ligging van Amerika duidend, dit onmogelijk achten. Onder hen, die van
beïnvloeding van buitenaf spreken, kan men nog weer twee stroomingen
onderscheiden. De eene groep spreekt van een beïnvloeding van uit de landen
rondom de Middellandsche zee, hoofdzakelijk dus vanuit Egypte, Babylonië en
Syrië, terwijl anderen wijzen op de verwantschap met Indië.
Voor die eerste theorie is stellig wel wat te zeggen; het is heel goed mogelijk, dat
een of ander vaartuig, door stormen voortgedreven, op de kust van Mexico geland
zou zijn, evenals omstreeks duizend na Christus een groepje Noren met hun ranke
vaartuigjes in Noord-Amerika belandden, dat zij ‘Wijnland, het goede’, noemden.
Zij moeten in de nabijheid van het tegenwoordige Washington de Amerikaansche
kust bereikt hebben. Iets dergelijks zou dus ook kunnen gebeurd zijn met
Phoenicische, of Egyptische zeevaarders. Het is zelfs waarschijnlijk te achten, dat
zooiets heeft plaatsgehad, daar de Maya's in hun mythen steeds spreken over den
blanken god met den golvenden baard. Het ligt voor de hand, dat ook het bestaan
van Atlantis telkens weer hiermede wordt in verband gebracht. Geografisch lijkt een
binnendringen van den kant van Indië uit bijna een onmogelijkheid, want

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

304
dan zou men op de vrij primitieve scheepjes van deze streken nagenoeg de helft
van den aardomtrek hebben moeten omvaren. Wanneer echter aangetoond kan
worden, dat er nog een eilandengordel in den Stillen Oceaan bestaan heeft, waar
scheepjes konden ankeren en mondvoorraad opdoen, dan wordt deze hypothese
minder onwaarschijnlijk en dan is er wel zeer veel, dat er voor pleit.
Immers in de eerste eeuwen der Christelijke jaartelling, doch mogelijk reeds twee
of drie eeuwen vroeger was het zuurdeesem der beschaving aan het gisten in
Centraal-Amerika en Peru. Het lijkt dan wel alsof er duidelijk sporen aangetoond
kunnen worden, die duiden op inspiratie van uit Indië of Cambodja, want veel in
godsdienst en gebruiken stemt overeen. De god namelijk, die het meest wordt
afgebeeld op de oude Maya- en Azteken codexen was de Indische regen-god Indra,
die in Amerika toegerust werd met den kop van den Indischen olifant en ook
verwantschap vertoont met de Indische Ganesha's. Zij, die dit tegenspreken,
beschouwen het snuitvormig aanhangsel van den Maya-god Chac, den Tlaloc der
Azteken, als een afbeelding van den tapirsnuit, daar in Mexico geen olifanten
voorkomen. Maar toch is voor deze Indische theorie wel wat te zeggen, al kan men
haar beschouwen als een illustratie van de vermenging van beschavingen. De god
met den olifantenkop duidt op een vermenging van de twee Indische regengoden,
die in de oude wereld doodsvijanden waren, daar zij behoorden bij de Dravidiers
en Aryers, die rivalen waren en daarom vijandig tegenover elkaar stonden. Dezen
strijd op leven en dood treft men ook weer bij den god Chac aan. Maar zelfs
verscheidene gebeurtenissen uit de geschiedenissen der Veda's, die toe te schrijven
zijn aan willekeurige omstandigheden in de ontwikkeling der legenden, vertoonen
zich weer in Amerika.
Maar ook wordt deze god Chac voorgesteld den regen uitgietend uit een
waterkruik, precies zooals de godheden van Babylon en Indië worden afgebeeld,
terwijl hij zijn voet zet op den kop van een slang, die tracht te voorkomen, dat de
regen de aarde bereikt.
In de Codex-Cortesianus - een der oude Mexicaansche codexen, waarover later
- wordt hetzelfde thema op andere wijze weergegeven en vertoont dan nog zuiverder
overeenkomst met Indië. De slang, - een Amerikaansche ratelslang - houdt het
water vast door zich tot een zak te winden, waarin zich de regen bevindt om
zoodoende te voorkomen, dat het water de aarde bereikt. In de verschillende
Amerikaansche codexen wordt deze voorstelling weergegeven op even verschillende
wijzen, als waarop de dichters der Veda's de daden van Indra beschrijven. Zoo zou
dus de Maya-god Chac niet anders zijn dan Indra, naar de andere zijde van den
Stillen Oceaan overgebracht en daar slechts lichtelijk gemaskeerd door een vernisje
van Amerikaansche styleering. Deze god is de meest voorkomende in de
verschillende codexen.
Uit een oogpunt van overeenkomst met Indië zijn deze verwarringen
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bijzonder teekenend, want dezelfde wonderlijkheden treft men ook in Indië aan. De
slang en de draak kunnen zoowel de regen-god uit het Oosten, als de vijand van
den regengod beteekenen, dus of de draken-dooder, of de booze draak, die gedood
moet worden. Het Indische woord Nâga, dat gebruikt wordt voor den weldoenden
god of koning, die door de cobra wordt gesymboliseerd, kan echter ook olifant
beteekenen en deze dubbele beteekenis speelde klaarblijkelijk een rol in de
verwarring der Amerikaansche goden.
In de Codex Dresdensis (de zich in Dresden bevindende, het best bewaard
gebleven codex) wordt de god met den olifantenkop op de eene plaats voorgesteld,
een slang beetpakkend, op een andere uit een slangenbek voortkomend en ook
wel als de slang zelve. Gaan we de attributen van dezen Amerikaanschen god na,
dan vinden we, dat ze precies die van Indra nabootsen. Niet alleen, dat deze
godheden regen, donder, bliksem en plantenzegen bestuurden, maar zij voerden
ook bijlen en bliksemschichten met zich mede, evenals hun spiegelbeeld in de Oude
Wereld. Evenals Indra, was Tlaloc, of Chac, nauw betrokken bij het Oosten en de
bergtoppen, waar een aparte hemel voor hem was, bestemd voor krijgers, die in
den slag vielen of voor vrouwen, die in het kraambed stierven. Als watergod beschikte
hij ook over de zielen van verdronkenen en van degenen, die gedurende hun leven
aan waterzucht geleden hadden. Ook Indra was specialiteit in dezen tak van
medische wetenschap. Zelfs de zoo fantastische weergave van het gelaat van den
Amerikaanschen regengod uit zich kronkelende slangen bestaande, vindt zijn
overeenkomst in Siam, waar in betrekkelijk recente tijden deze vreemde voorstelling
nog bij kunstenaars in zwang was, zooals G. Elliot Smith in The Evolution of the
Dragon mededeelt.
In de oude Amerikaansche mythologie wordt een der meest vooraanstaande
goden de ‘gevederde slang’ genoemd, in de Maya-taal Kukulcan geheeten, den
Quetzalcoatl der Azteken en noordelijker in het Pueblo district de Moeder der
Wateren genoemd. Door een uitgestrekt deel van Amerika is de slang, evenals de
Indische Nâga, het zinnebeeld van den regen, wolken, donder en bliksem. In Amerika
vinden we ook, niet alleen de legenden van de vijandschap tusschen dondervogel
en slang, maar ook de samenvatting dezer rivalen tot een samengesteld monster,
dat men eveneens kan zien in de gevleugelde schijf, die zoowel in de Oude, als in
de Nieuwe Wereld voorkomt. Ternauwernood ontbreekt ook maar een enkele
overeenkomst tusschen den Egyptischen gier, en de dondervogels van Babylonië,
Griekenland of Indië eenerzijds, en die van Amerika anderzijds, die zoo treffend zijn
uitgebeeld in de Maya-codexen.
Het kan niet anders, of de zee heeft in den loop der eeuwen aan de stranden van
Amerika allerlei aangespoeld, dat dit land tot een museum van
beschavingsgeschiedenis van de Oude Wereld gemaakt heeft, terwijl veel verloren
zou zijn gegaan, indien Amerika het niet gered had. Maar een op zulk
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een wijze verzameld register, is noodzakelijkerwijze in een zeer verwarden toestand.
Want hetzelfde materiaal bereikte Amerika op zeer verschillende manieren. Een en
dezelfde grondgedachte, zooals de attributen van de slang als watergod, bereikte
Amerika op een oneindige verscheidenheid van wijzen vanuit Egypte, Babylonië,
Indië, Indonesië, China en Japan en uit deze verwarring bouwden de
Midden-Amerikaansche priesters een religieus systeem op, dat duidelijk
Amerikaansch is, ofschoon de bouwstoffen door de Oude Wereld geleverd werden.
Zooals we dus reeds zagen werd in Amerika zoowel als in Indië en Oost-Azië de
macht, die de kracht van het water symboliseerde, door een slang voorgesteld, die
in de Nieuwe zoowel als in de Oude Wereld dikwijls toegerust was met weinig
toepasselijke attributen, als vleugels, kammen of hoorns. Soms werd deze god met
een olifant verward. Nu blijken vele van de attributen dezer goden dezelfde te zijn
als die van den Babylonischen god Ea en den Egyptischen Osiris en hun
respectievelijke vertegenwoordigers Marduk en Horus. Het samengestelde dier van
Ea-Marduk, de zeegeit (capricornus van den Dierenriem) was ook het voertuig van
Varuna in Indië, wiens verwantschap tot Indra in sommige opzichten overeenstemde
met de verhouding van Ea tot Marduk in Babylonië. De Indische zeegeit of Makara
was nauw verbonden met Varuna zoowel als met Indra. Het monster nam allerlei
gedaanten aan, vertoonde zich nu eens als krokodil, dan als dolphijn, als zeeslang
of als draak en kwam ook voor in samenstelling van een of anderen dierkop met
een visschenlijf. Waarschijnlijk is dit dier de oorsprong der zeemeermin.
En zoo had ook de makara zijn aandeel in de ontwikkeling van den vorm van den
god met den olifantenkop in Amerika. In een der Amerikaansche legenden wordt
zulk een makara beschreven, doch men kan hierin duidelijk een verminkte legende
uit de Oude Wereld terug vinden.
In 1912 vertaalde Hernandèz een Maya-manuscript, dat in de dagen van de
verovering van Amerika in Spaansche letters was te boek gesteld en dat eenige
tientallen jaren geleden ontdekt werd. Het is een scheppingsverhaal en omvat de
volgende beschrijving: ‘Opeens kwam er water, nadat de draak weggevoerd was.
De hemel viel in en viel op de aarde; men zegt, dat Cautil-ti-ku, die vier Bacabs
(wind-goden) het waren, die hem vernietigden.
‘De geheele wereld kwam voort uit de zeven boezems der aarde. En hij daalde
af om Itzam-kab-ain (de vrouwelijke walvisch met alligatorpooten) vruchtbaar te
maken, toen hij uit het middelste der hemelen nederdaalde.’
Hernandèz voegt hieraan toe, dat nog steeds de oude visschersstammen van
Yucatan de walvisch ‘Itzam’ noemen. Dit verklaart den naam Itza's zooals de Maya's
zich noemden vòòr de stichting van Mayapan.
Ook het gebruik van de getallen vier en zeven toont een band aan met de Oude
Wereld. Overigens was Indra niet de eenige godheid, die naar het
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Amerikaansche pantheon werd overgebracht, want alle begeleidende goden zijn
met hun karakteristieke geschiedenissen en legenden over den Oceaan gevaren
en prijken in de Maya- en Azteken-codexen.
Verhalen van draken zijn over al de eilanden van den Stillen Oceaan verspreid.
Een Nieuw-Zeelandsche draak met krokodillenkaken spuit water als een walvisch.
In China en Japan zijn de attributen van den draak ook regen, donder en bliksem
evenals bij den Amerikaanschen olifant-god. Ook staat hij in verband met het Oosten
en de toppen der bergen en wordt hij vereenzelvigd met den Indischen Nâga.
Men kan in het prae-Columbische Amerika twee machtige beschavingscentra
onderscheiden. Het eerste, dat der Toltekenstammen en der Azteken, het laatste
dat der Inca's van Peru. Alleen met deze eerste groep zullen wij ons thans bezig
houden. Oorspronkelijk bewoonden de Tolteken de hoogvlakten van Mexico, doch
ze trokken van daar weg en vestigden zich in de streken van Tabasco en Chiapas
en nog zuidelijker, in Honduras en Guatemala. Deze laatsten, aanvankelijk Itza's,
later Maya's geheeten droegen den kunstzinnigen aanleg der Tolteken met zich
mede, doch brachten deze op een geheel eigen wijze tot uiting. De architectuur,
beeldhouwwerken en kleinkunst, die zij hebben achtergelaten, stempelen hen tot
de Grieken van de Nieuwe Wereld.
Evenals in andere cultuur-centra kan men ook hier spreken van twee interessante
perioden van ontwikkeling, die der opkomst van het rijk, een archaische periode,
bij de Maya's het Oude Rijk genoemd en een van de nieuwere geschiedenis, het
Nieuwe Rijk geheeten. Het eerste zou tusschen 360 v.Chr. tot ongeveer 600 n.Chr.
moeten gesteld worden, terwijl het Nieuwe Rijk gerekend wordt tusschen 600 en
den inval der Spanjaarden. Het oude Rijk strekte zich uit in Zuid-Mexico, Guatemala
en het Westelijk deel van Honduras, terwijl het Nieuwe Rijk hoofdzakelijk op het
schiereiland Yucatan te vinden is. De geschiedenis van het Oude Rijk kent men
voornamelijk uit de inscripties in hieroglyphenschrift, zooals men dit aantreft op de
enorme monolithen, die hier en daar nog overeind staan en op de meest prachtvolle,
decoratieve wijze versierd zijn met het beeldschrift van dit oude volk, terwijl aan den
voorkant meestal een goden- of heldenfiguur is aangebracht. In het Britsch Museum
kan men eenige afgietsels van deze fraaie monolithen of stela gadeslaan. Ze moeten
in de wouden, waar ze oorspronkelijk werden opgesteld, een buitengewoon
indrukwekkenden aanblik opgeleverd hebben. Zoo kan men er een stela bewonderen,
waarvan het origineel zich in Copan bevindt. Deze steen, 12 voet hoog en drie voet,
drie duim breed, is een der allerschoonste. De voorkant is bewerkt in hoogrelief in
den vorm van een kolossale figuur, rijk gekleed in een zeer bewerkelijk gewaad en
een staf in de handen houdend. Het hoofdtooisel is zeer omvangrijk en
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indrukwekkend en de vederen, waarmee het versierd is, loopen door op zijkanten
en ruggedeelte. Kleine, ondergeschikte figuren zijn aan de zijkanten aangebracht.
Aan den achterkant komt het embleem van den Zonnegod en van den god van den
dood voor. Op dezen stela treft men slechts weinig hiëroglyphen aan, hoewel meestal
haar aantal juist zeer groot is. Zij dragen een religieus-magisch karakter, maar ook
dienen zij - en dit vòòral - voor kalendarische aanteekeningen, want de astrologie
speelde een groote rol in het leven dezer natuurvolken, die in de kosmische ordening
hun noodlot zochten af te lezen. Nog heeft men niet alle inscripties kunnen
ontcijferen. Het schijnt echter een gewoonte der Maya's geweest te zijn bij het
verstrijken van een Katun-periode (7200 dagen) zulk een stela op te richten. Men
rekende namelijk bij katun-perioden of halve katuns, wanneer dit zoo uitkwam. Later
werden hotun-perioden van 1800 dagen, dus van vijf jaar, met een stela aangeduid.
In de katun-periode rekende men met twintigtallen, evenals wij met tientallen plegen
te rekenen. Men stelde het jaar op 360 dagen, waarbij men later bij een herziening
nog vijf z.g. ongeluksdagen toevoegde; dus een katun omvatte 20 jaren.
Hotunsteenen treft men nog veelvuldig in de wouden van Yucatan en Guatemala
aan. Hoewel men niet uit het oog moet verliezen, dat deze steenen een godsdienstig
karakter droegen, kan men toch eruit besluiten, dat het historische met het
godsdienstige hand in hand ging.
Omstreeks den tijd, dat het Romeinsche Rijk op zijn grondvesten begon te
wankelen, was het oude Rijk der Maya's op zijn grootste hoogte van ontwikkeling.
Het is niet onmogelijk, dat deze streek in die dagen tot de dichtst bevolkte ter wereld
behoorde. In ieder geval besloegen de steden heel wat oppervlakten grond.
Interessant in dit verband zijn de zeer recente opgravingen van Prof. Thomas Gann
van de Liverpool University, wien het gelukte, te midden van de oerwouden van
Honduras zulk een oude citadel Lubaantun geheeten, bloot te leggen. Deze besloeg
ongeveer 7½ morgen grond. Op een verhooging gelegen, was de plaats gedeeltelijk
citadel, gedeeltelijk heiligdom en tevens middelpunt van vermaak voor de groote
bevolking van het omliggende land. De bodem was geheel geplaveid met gehouwen
steen. Toen Gann voor het eerst de plaats naderde, was zij zoozeer overwoekerd
door het dichte, tropische woud, dat men op een vijftig meter afstands van de grootste
tempelpyramide, - er liggen verscheidene op dit plateau - kon voorbij gaan, zonder
deze te bespeuren. Het geheele complex moet een reusachtig bouwwerk geweest
zijn, het grootste van de inheemsche bevolking van Amerika.
Maar in de dagen van bloei, toen het geheel bedekt was met platen kalksteen en
cement, zal het een schitterend gezicht geweest zijn, dit blanke eiland uit de groene
boomtoefen te zien oprijzen. Het verhief zich vijftig meter boven den beganen grond.
Vlakbij lagen de bruine hutjes van het volk
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en in de verte breidden zich de duizenden maisakkers uit, die wel noodig waren,
om de groote bevolking tegen hongersnood te behoeden.
De muren der citadel waren bijna loodrecht. Voor een vijand, die slechts met pijl
en boog of met speren gewapend was, dus een schier onneembare sterkte.
Bovendien bevatten de voorraadschuren mais voor een haast onafzienbaren tijd
en was er goed drinkwater in de citadel te krijgen. Natuurlijk bood deze in geval van
belegering tevens een onderkomen aan de omringende bevolking.
Ongetwijfeld was het amphitheater het belangrijkste gedeelte van het gebouw.
Het lag zes voet dieper dan de oppervlakte van het bouwwerk en kon van alle kanten
benaderd worden, zoowel van de citadel uit als van buiten af. Het mat 120 bij 100
meter. De zitplaatsen waren amphitheaters-gewijze aangebracht. Ook moet er zich
een groot aantal staanplaatsen bevonden hebben. Een dezer terrassen mat reeds
114 voet lengte bij 34 voet hoogte en moet aan 6 à 700 toeschouwers een zitplaats
geboden hebben, of liever een plaats om neer te hurken, zooals de Indianen gewoon
zijn te doen. Waarschijnlijk bood het geheele theater gelegenheid voor 5 à 10.000
bezoekers, hetgeen op een zeer dichte bevolking wijst. Er werd een soort tooneelspel
vertoond, begeleid door muziek, zang en dans, overeenkomstig dat waarop de
huidige Maya's nog verzot zijn. Eigenaardig is, dat Dr. Gann onder de stad nog
overblijfselen van een vroeger bouwwerk aantrof. Hier is dus het jongere bouwwerk
op de ruïnes van het oudere opgetrokken, iets dat veel voorkomt. In de grafheuvels
deed men allerlei interessante vondsten, hoofdzakelijk van kleine plastieken.
Merkwaardig is het verband, dat uit deze beeldjes spreekt met andere centra der
Maya-beschaving, zoodat men aan kan nemen, dat voortbrengselen uit het Oude,
zoowel als uit het Nieuwe Rijk gevonden zijn. Het tijdsverschil kan soms wel duizend
jaar bedragen, wel een bewijs, dat Lubaantun langen tijd een belangrijk middelpunt
van beschaving moet zijn geweest. Een eigenaardig gebruik in deze streken was men treft het ook elders, b.v. in Chitzen-Itza aan - dat de voorwerpen vooraf ‘gedood’
werden, n.l. aan scherven geslagen, zoodat men betrekkelijk weinig in gaven
toestand gevonden heeft. De stad Lubaantun moet behoord hebben tot de groep
van de reeds lang te voren onderzochte steden: Menché, Palenqué, Seibal, Tikal,
Uaxaxtun, Ixcun, Piedras Negras en verder zuidelijk Copan, wier bloeitijd men in
het Oude Rijk dient te stellen. Tal van groote steden boden huisvesting aan de
bevolking en doen ons versteld staan over het architectonisch genie van de
bewoners. Vooral de stad Palenqué is in dit opzicht beroemd, wegens de ruïnes
van tempels en het wondermooie pleister- en beeldhouwwerk, dat men er aantreft.
Men neemt aan, dat deze stad van omstreeks 370 v.Chr. dateert. Toch moet de
laatste periode van het Oude Rijk de eigenlijke bloeiperiode geweest zijn en in het
begin van onze jaartelling vallen. Zeer weinig is van de eens zoo mach-
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tige steden tot ons gekomen, maar wat er van overbleef - men spreekt van steden,
wier oppervlakte die van Londen nabij kwamen - vervult ons met het diepste respect.
De weelderige, tropische flora overwoekerde paleizen en tempels, de verlaten steden
zijn in puin gevallen, de triomfeerende conquistadores vernielden afgodsbeelden,
verbrandden de heilige boeken, die zij voor tooverformules hielden, verwoestten
paleizen en bedehuizen, doch nu men de hieroglyphen steeds beter leert
ontraadselen, nu enkele - zeer weinige - der oude boeken terug gevonden zijn, nu
leeft het verleden weer voor ons op. Maar wie zal zeggen, welke schatten, welke
onbekende steden, nog sluimeren in het ontoegankelijke oerwoud, waar de
ontdekkingsreiziger zich met de machete (bijl) in de hand, slechts stap voor stap
een weg kan banen?
De Maya architecten hebben de prachtigste gebouwen opgetrokken, die ooit
gebouwd zijn door een volk, dat den boog niet kende. Wat men wel eens den
Maya-boog noemt, is eigenlijk in het geheel geen boog, want hij bereikt geen
kromming, maar wordt door uitspringende steenen verkregen, die trapsgewijs op
elkaar liggen en naar elkaar toegaan; het geheel is dan gedekt door een enkelen
deksteen (z.g. kardeelboog). Soms waren de uitspringende trapstukken
weggehouwen, zoodat overpleistering mogelijk was. Deze eigenaardige boog word
ook in oude Boeddhistische bouwwerken aangetroffen, maar komt verder zoo goed
als nergens voor. De buitenkant van dezen ‘valschen boog’ werd echter loodrecht
opgetrokken, zoodat er een uitgestrekte ruimte voor vlakversiering overbleef, waarvan
dan ook een ruim gebruik werd gemaakt. Op sommige plaatsen zooals te Palenqué
en Menché komt een decoratief, torenachtig bouwsel, dakkam genaamd, het geheel
versterken. De bouw der muren, die zeer massief waren en bestonden uit puin,
bekleed met gehouwen steen, bood gelegenheid tot mozaik-decor. Door hun methode
van bouwen konden de antieke architecten een oneindig aantal kamers naast elkaar
plaatsen, die wel zeer lang, maar tamelijk smal waren. Zelfs in Uxmal, dat tot de
laatste periode van het Nieuwe Rijk gerekend moet worden en gebouwd is in een
tijd, toen de Maya's reeds heel wat ervaring hadden opgedaan, is de beschikbare
woonruimte in een der voornaamste gebouwen niet meer dan een derde gedeelte.
De kunst van stucco-decoratie was hoog opgevoerd, vooral te Palenqué. Daar
deze echter in de tropische zon zeer vergankelijk is, heeft men de inscripties, die
er op voorkomen niet meer kunnen ontcijferen. Een eigenaardige karaktertrek van
alle voorname Maya-gebouwen is, dat ze op een pyramideachtige verhevenheid
zijn opgetrokken. Vooral bij de tempels zijn deze pyramiden zeer hoog en dan leidt
een steile trap naar den beganen grond. Deze pyramiden, die van den ingespannen
arbeid van een groot aantal werklieden getuigen, doen, evenals het
hieroglyphenschrift en de hier en daar voorkomende sfinxfiguren telkens weer aan
Egypte denken. Toch was de functie dezer pyramiden zeer verschillend. In Egypte
was de pyramide het bouw-
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werk zelf, doch hier diende ze slechts als onderbouw, ten einde het gebouw zelve
van de omringende gebouwen los te maken en ver boven het gewone leven uit te
tillen. Mogelijk tevens, om als observatorium te dienen ter bestudeering der sterren.
Voor dit laatste valt iets te zeggen in verband met de buitengewone beteekenis, die
de kalender in de Maya godsdienst inneemt.
Wat de stedenbouw betreft, ziet men dikwijls een complex van een viertal
pyramiden rondom een plein geplaatst. Dit moge wijzen op een symboliseering van
de vier windstreken. Zooals wij reeds opmerkten, bezaten de Maya's een uitnemend
kalendersysteem en kwamen op een jaar van 365 dagen, hetgeen slechts een vierde
gedeelte van een dag minder is, dan ons jaar. De stad Tikal levert de meeste van
deze tempel-pyramides en het zou interessant kunnen zijn om na te gaan, in hoever
deze zich leenden tot observeering van de hemellichamen.
De Maya-beeldhouwwerken muntten uit door een strenge opvatting van lijn. Zij
zijn zeer decoratief, mede door het massieve, dat hen kenmerkt, doch niet ontsiert.
Zij dragen steeds voorname waardigheid, welke soms uitsluitend door de schoonheid
der lijnen verkregen wordt. Men treft reliefs aan - zoowel haut-relief als bas-relief en ook wel vrijstaande plastieken. Wat gedurfdheid van conceptie, kracht in de
uitvoering en beheersching van het materiaal betreft, staat de Maya-kunst zeer
hoog.
Mogelijk is er een neiging tot het overladene, maar deze werkt toch nimmer storend
op het decoratieve totaalaspect. Klaarblijkelijk hadden de Maya's een diepgaanden
afkeer van de open ruimte, die ze daarom zooveel mogelijk trachtten aan te vullen.
Maar dit kan ook voortgekomen zijn uit de behoefte van den kunstenaar om alle
attributen van een bepaalde figuur met deze te vereenigen, zoodat het verband
iedereen dadelijk in het oog valt en voor den ingewijden een duidelijke taal spreekt.
Vandaar dan ook de combinatie van vogel en slang, of vogel, slang, mensch. Men
moet echter niet vergeten, dat oorspronkelijk op al deze beeldhouwwerken,
waarschijnlijk zelfs op de stela, beschilderingen in kleuren waren aangebracht,
waardoor de verschillende partijen meer los van elkaar kwamen te staan en het
geheel een ongemeen rijken aanblik moet hebben opgeleverd.
Maar de symbolische opvatting van de kunst der Maya's verhinderde den
kunstenaar niet, zich toch aan de realiteit vast te houden. Het relief leverde hem
niet de moeilijkheden, waarmede zijn Assyrische of Egyptische collega te worstelen
had. Zelfs de driekwart profielen durfde de Maya-beeldhouwer aan en niet zonder
succes. In hun ornamentale motieven zijn de Maya's evenwel beperkt, ofschoon
deze beperking moge zijn voortgekomen uit het godsdienstig karakter der
voorstellingen. Telkens weer treft men de gevederde slang en een groot gedeelte
van de vlakvulling wordt besteed aan de uitvoerige bewerking van den slangenkop,
dikwijls zelfs zoozeer gestyleerd, dat het origineel nauwelijks terug te vinden is.
Geen volk ter wereld heeft zoo
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goed de decoratieve werking van veeren begrepen als de Maya's. Zij bereiken
hiermede een wonder-mooi effect, zelfs in zeer massale partijen. Het doet echter
vreemd aan, nergens plant-motieven te ontdekken. Men zou kunnen verwachten,
dat een volk, dat te midden van de weelderigste vegetatie leefde en dat toonde het
gratieuse effect van de veeren zoo goed decoratief te kunnen vertolken, zich met
blijdschap op de plantenwereld zou hebben geworpen om aan haar zijne motieven
te ontleenen. Men kent echter slechts één plantmotief in de Maya-kunst en dat is
afkomstig van een waterplant, waarin men de Indische lotos meent te herkennen.
(Slot volgt)

SERPENT-VOGEL OP EEN RELIËF IN DEN TEMPEL VAN HET GEBLADERDE KRUIS TE PALENQUE, EEN
VARIANT OP DE GEVEDERDE SLANG; DE STERK GESTYLEERDE SLANGEKOP BEVINDT ZICH ONDER
DEN OPGELICHTEN VLEUGEL (NAAR MAUDSLAY)
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De edelsmeedkunst te Schoonhoven
door J.A. de Bruyn
SCHOONHOVEN, het kleine stadje aan de Lek, is van zeer historische beteekenis.
Misschien zijn er Nederlanders, die niet weten, waar het precies ligt, doch hooren
zij den naam, dan weten zij wel: dat is de stad van de zilversmeden, van de
Zeeuwsche knoopen. Schoonhoven is oud, één der oudste steden van ons land.
Het werd gesticht in de eerste helft der dertiende eeuw. Een juiste datum is
onbekend. De oudste charter, die men gevonden heeft, is van 1235. In 1280 werd
het een vrije stad en kreeg het een vrije eigen rechtspraak en burgerschapsrechten.
De edelsmeedkunst is er door alle eeuwen heen de hoofdindustrie geweest. In de
allereerste tijden, lang voor de kruistochten, beoefenden de kloosterlingen de
schoone kunsten en de ambachten en voorzagen in de nooden en behoeften ten
dien opzichte. Den lijfeigenen, die aan de Kruistochten deelnamen, was vrijheid
beloofd na den tocht naar 't Heilige Land. Het gevolg hiervan was, dat de vele
lijfeigenen, die hun vrijheid bekomen hadden, zich vestigden om den burcht van
hun vroegeren heer. De burcht was een versterkte plaats, die hen beveiligde en
steunde in de door roovers doorkruiste omgeving. Uit den aard der zaak moesten
zij in eigen levensonderhoud leeren voorzien en gingen zich noodgedwongen
toeleggen op de ambachten. Zij gingen hiertoe bij de kloosterlingen in de leer, die
z.g.n. kloosterscholen onderhielden. Op deze wijze ontstond een nederzetting van
vrijen, die, geleidelijk uitgroeiende, ommuurd werd, stadsrechten verkreeg en aldus
werd een vrije stad van poorters (burgers). Zoo is ook Schoonhoven ontstaan en
de vrijen, later dus poorters, leerden de ambachten van de kloosterlingen uit het
nabij gelegen Carmelietenklooster te Den Hem. Wat nu de reden is, dat Schoonhoven
een centrum werd van de edelsmeedkunst, die hoofdzakelijk en bijna uitsluitend
daar beoefend werd en er door alle tijden heen gebleven is, is niet met zekerheid
te zeggen. Niet onmogelijk is het, dat de Carmelietenbroeders reeds in dezen tak
van kunst uitblonken en dat hun kloosterschool zich in deze richting ontwikkelde.
Zeker is, dat Jacoba van Beieren, die Schoonhoven en Gouda tot haar meest
getrouwe vesten kon rekenen, grooten invloed heeft gehad op deze industrie. Ze
vertoefde zeer vaak lang achtereen in haar slot te Schoonhoven en de in dien tijd
zoo gebruikelijke gouden en zilveren tafelbenoodigdheden, lijf- en kerksieraden liet
zij daar vervaardigen, hetgeen natuurlijk sterk bijdroeg tot den bloei der goud- en
zilversmeedkunst. Zij had een rijke en uitgebreide hofhouding, wat voor Schoonhoven
een bron van inkomsten was. Getuige van het hooge peil, waarop toenmaals
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reeds de edelsmeedkunst stond, is de zilveren Schutterkoningkraag, meer bekend
als ‘de Kraag van Jacoba van Beieren’. Deze halsketen wordt in het stadsarchief
te Schoonhoven bewaard. Zij werd gemaakt ± 1425 door Schoonhovensche
zilversmeden en was samengesteld uit 11 groote, trapeziumvormige schakels van
bijzonder fraaie en kunstvolle bewerking. Onderaan de kraag hingen een gekroonde
duif en twee wapenschilden. Jammer genoeg werden twee schakels uit de keten
vervreemd, die vervangen zijn door een aantal kettinkjes, wat aan het fijne geheel
veel afbreuk doet (Zie de afbeelding).
De groei der ambachten bracht met zich mede de noodzakelijkheid van
bescherming tegen invloeden van buiten, o.a. machtsmisbruik van den regeerenden
vorst en zijn leenheeren, onderlinge concurrentie, bedrog in het metaal enz. De
ambachtslieden voelden, dat zij zich individueel niet gemakkelijk staande konden
houden. Hun gemeenschappelijke belangen brachten hen tot elkaar, waardoor
vereenigingen en organisaties ontstonden, die de z.g.n. gilden zijn geworden. Te
Schoonhoven werd het Goud- en Zilversmidsgilde gesticht met als beschermheilige
St. Eligius of St. Eloy. De eerste stadskeuren op de gilden zijn weggeraakt. Het
oudste nog bestaande keur dagteekent van 1774. Het gilde zelf moet gesticht zijn
in het einde der 14e eeuw. Van overheidswege bestond er reeds toezicht op de
goud- en zilversmederij. Er waren keurmeesters en er was een
generaal-keurmeester. Onder het bestuur van Philips den Schoone was er een
geschil gerezen tusschen de goudsmeden van Schoonhoven, Dordrecht, Haarlem,
Delft en andere steden en den generaal-keurmeester Inghel de Luwere. De
gezamenlijke goudsmeden dienden bij den vorst een request in, waarin zij vroegen
om een goede en vaste regeling voor hun bedrijf, waarnaar zij zich konden richten
tot bloei en welvaart hunner industrie. De vorst onderzocht het geschil en stelde het
1)
volgende placaat vast: ‘Privilegiën, keuren en ordonnantiën over het
Goudsmidsgilde, gepubliceerd in het jaar 1502.’ Ik geef hier enkele bijzonderheden
uit weer. In de eerste vier artikelen werd bepaald hoe hoog het gehalte van het goud
en van het zilver moest zijn. Geen voorwerp van goud of zilver mocht in of buiten
de stad verkocht worden zonder het stadsteeken, dat er door den Deken,
stadskeurmeester, tegenwoordig controleur van den Rijkswaarborg, opgeslagen
werd, het gehalte-teeken A, B, of C en het meesterteeken. De Deken hield eenmaal
per week zitting om al het goed te keuren voor de expeditie, bijgestaan door een

1)

Deze keur berustte langen tijd in het archief te Schoonhoven, doch is er uit verdwenen. In de
Navorscher, een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die
iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen, komt op pag. 192 e.v. van den
64en jaargang 1915 een artikel voor van A.J. Servaas van Rooyen ‘Het Goud- en
Zilversmidsgilde te Schoonhoven’. In dit artikel is in extenso de bedoelde keur van Philips de
Schoone overgenomen, doch deze is niet meer in het archief teruggekeerd. In de portefeuille
van archiefstukken van S.v.R. was zij niet. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat zij nog is
in een andere portefeuille van S.v.R., die berust in het Rijksarchief te 's-Gravenhage. Daar
deze stukken vooralsnog geheim zijn, is geen nader onderzoek kunnen worden ingesteld.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

315
assistent, z.g.n. ‘gesworen’. Ook moest hij eenmaal per week rondgaan om te zien
of er geen ondeugdelijk metaal werd verwerkt. Hij had een plaat van latoenkoper,
waarop ieder meester zijn teeken sloeg, hetwelk deze niet mocht veranderen buiten
medeweten en goedkeuring van den Deken. Elk jaar op St. Andriesdag (30
November) vergaderden de Deken met zijn gesworen en de meesters en kozen
drie van de bekwaamste ambachtslieden of kunstenaars uit, uit welke voordracht
de vorst den Deken koos, die zich zelf een aide toevoegde. Reeds toen bestond er
toezicht op de gewichten, die de winkeliers en marskramers gebruikten en
overeenkomt met den tegenwoordigen ijk. Wanneer een goudsmid of een juwelier
gouden of zilveren voorwerpen kocht, moest hij die 4 dagen in zijn winkel ten toon
stellen, opdat iemand, indien het gestolen goed zou zijn, zijn eigendommen weer
terug zou kunnen krijgen. Aardig zijn de artikelen 27 en 28, waarin onderscheid
wordt gemaakt tusschen een wettigen zoon en een natuurlijken zoon. Art. 27: ‘Dat
elck meester een wettachtigen zoone 't voorschreven ambacht sal mogen leeren
ende meester daerinne maecken met twee onchen silvers tot behouff van den
neringhe.’ En art. 28: ‘Soowat een meester een natuurlijken zoone heeft, die sall hij
oock 't voorschreven ambacht mogen leeren, betaelende daervooren twee onchen
silvers. Ende wilt hij meester werden soo sall hij moeten geven tot behouff van den
neringhe een half pont groote munte voorschreven, behoudelijcken waert, dat hij 't
ambacht geleert hadde buijten de stadt ende hij meester wouden werden, zoo soude
hij moeten geven vier onchen silvers, welverstaende soo wie een wettighen zoone
1)
vrijt , die en sall geenen natuurlijcken zoone mogen vrijen off die eenen natuurlijcken
zoone vrijt, die en sal geenen wettigen zoone mogen vrijen.’ Om zich meester te
mogen noemen moest de ambachtsman ten huize van den Deken een proef afleggen
tot staving zijner bekwaamheid. Elk meester, mocht 2 leerlingen aannemen, die een
proeftijd van zes weken moesten doormaken. Vroeg een goudsmid, die een opdracht
had uitgevoerd voor iemand, die het loon vooraf niet had bedongen, een onredelijk
hoog loon, dan werd van den prijs het teveel afgetrokken en deze teruggebracht tot
het bedrag dat door den Deken bepaald was. Werd een werk niet op tijd afgeleverd
en de vooruit vastgestelde voorwaarden niet nagekomen, dan stond daar
onherroepelijk boete op. De werktijd was vastgesteld van 's morgens 5 uur tot 's
avonds 10 uur. Op feestdagen mocht er niet gearbeid worden. In de vergadering
op St. Andriesdag werden ook besproken de geschillen, die gerezen waren tusschen
koopers en verkoopers over niet juiste of stipte bestelling. De Deken moest eerst
trachten de geschillen op te lossen, en kon zich dan, wanneer hem dit niet gelukte,
tot den vorst wenden, die in hooger beroep uitspraak deed. Vanzelfsprekend stonden
op overtreding en niet

1)

vrijen = opleiden; vrijmeester = leermeester.
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naleving der bepalingen straffen, die meestal bestonden uit boeten, naar gelang
van het misdrijf en verbeurdverklaring der goederen. De boeten en
verbeurdverklaarde goederen werden elk jaar in drieën verdeeld. Een deel werd
bestemd voor den vorst, het tweede deel voor den generaal-keurmeester, terwijl
het derde deel weer in tweeën gedeeld werd: de eene helft voor den Deken, de
andere helft voor de gildekas.
In 1629 werd te Schoonhoven de publicatie afgekondigd, waarbij deze keur van
Philips den Schoone werd uitgevaardigd. Uit een gildeboekje uit ons archief vermeld
ik nog de volgende eigenaardigheid: ‘De E. Heeren Burgemeesteren ende regeerders
der Stadt Schoonhoven hebbe om sonderlinge redenen goetgevonden ende
verstaende de Hoofdluyden ende Dekens van 't Goudt en Zilversmidsgilde binnen
dese stede in haer tijt te laaten continueeren voor 't aenstaende jaar. Actum te
Schoonhoven 23 November 1681.’
13 October 1774 stelde de overheid van Schoonhoven zelf een keur vast voor
het Goud- en Zilversmidsgilde, noodzakelijk wegens den wantoestand, ontstaan
door het gemis aan een behoorlijke richtsnoer, waarnaar het gilde hoorde te worden
beheerd ‘met alle deszelfs ap- en dependentiën’. Deze publicatie is in navolging
der groote placaten van de Staten en steden van Holland en Friesland en vertoont
veel overeenkomst met de algemeene keur van 1502. Alleen locale quaesties zijn
hier ingelascht. Om in het gilde als broeder te worden aangenomen moest men (als
men niet geboortig was uit de stad zelf) zijn poorterrecht verkregen hebben, als
leerjongen 4 jaren bij een vrijmeester binnen of buyten de stad in de leer zijn geweest
en 2 jaren als knecht hebben gewerkt, een proef afleggen ten huize van den Deken
en een gildegeld van f 50. - betalen. Voor den oudsten zoon van een gildebroeder
was dit f 25. -. Ge ziet, een zeer hooge som voor dien tijd. Wij mogen hieruit wel de
gevolgtrekking maken, dat dit Goud- en Zilversmidsgilde hoog in aanzien stond en
broeder daarvan te zijn een zekeren welstand verried. Er waren twee vaste
keurdagen n.l. Dinsdag en Vrijdag. Een leerling mocht niet jonger zijn dan 10 jaren.
Uit alles blijkt wel een zeer goede organisatie, die vrijwel onveranderd is gebleven
en thans nog in hoofdzaken gehandhaafd wordt.
De regionale kleederdracht van ieder gewest had vanzelfsprekend bij dat costuum
passende sieraden, die oorspronkelijk vervaardigd werden in de desbetreffende
provincie zelf. De groote roem, die de Schoonhovensche goud- en zilverindustrie
had verkregen, noodde tot opdrachten van buitenaf en langzamerhand werden de
provinciale sieraden, het z.g.n. ‘provinciale goed’ bij massa te Schoonhoven gemaakt.
Lange, lange jaren leverde Schoonhoven de Zeeuwsche knoopen, de Overijsselsche
krullen en boeken, de Friesche en Noord- en Zuid-Hollandsche hoofdstukken. Naast
dit sieraadwerk staat als tweede hoofdfactor der industrie het alom verspreide en
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beroemde tafelzilver, tafelvaatwerk, het z.g.n. ‘facelement’. Het lepelwerk van
Schoonhoven kent haast een ieder. (Zie de afbeeldingen). Op prentpagina LXVII
ziet ge eenige der beroemde Zeeuwsche knoopen, die als knoppen voor
hoedenspelden dienen.
Uit een lijst, die ik in het archief vond, blijkt, dat er omstreeks 1800 te Schoonhoven
6 goudsmeden en 24 zilversmeden gevestigd waren. Dit getal groeide snel uit en
was omstreeks 1895 80 werkmeesters en 30 andere schatplichtigen (o.a. winkeliers),
thans 60 en 20. Dat slecht uitgevoerde voorwerpen verkocht werden, werd
voorkomen door de gildekamers, die ter goedkeuring hun teeken op het werk
sloegen. Gildekamers waren er o.a. te Amsterdam, Hoorn, Rotterdam en Utrecht.
Tegenwoordig zijn dit de kantoren van den Rijkswaarborg, te Schoonhoven gevestigd
in het oude Doelenhuis op het Doelenplein.
De Fransche overheersching heeft ons land, buiten veel ellende, toch ook goeds
gebracht, voornamelijk ten opzichte van de wetgeving, die beter en hechter werd.
In 1814 bracht Napoleon hier te lande de eerste wet op den waarborg van gouden
en zilveren werken, welke wet in 1852 herzien werd door Thorbecke, doch in
hoofdzaak dezelfde is gebleven.
Eigenaardig is het, dat de goud en zilverindustrie vlak na den Fransch-Duitschen
oorlog, 1870-1871, een zoo grooten opbloei vertoonde, dat men sprak van den
gouden tijd. Deze opbloei vond zijn oorzaak in het feit, dat Nederland zich onzijdig
hield, waardoor zijn economische toestand en welvaart hoewel achteruitgaande,
toch op een vrij normaal peil bleef. Degenen, die door buitensporig groote winsten
plotseling in het bezit van groot kapitaal kwamen, zette een deel daarvan om in
weeldeartikelen, vooral edelmetaal. Het Hollandsche goud en zilver is altijd wegens
het hooge, zuivere gehalte veel waard geweest. Dit verschijnsel doet zich kort na
't begin van den wereldoorlog, 1915, in nog grooter afmetingen en omvang voor,
doch hier zal ik later nog op terugkomen.
Het is te begrijpen, dat er in een plaats met een zoo bloeiende industrie, ook
gelegenheid zou bestaan voor vakonderwijs. Doch de eigenaardigheid doet zich
voor, dat te Schoonhoven nog nimmer het verlangen daarnaar was uitgesproken.
De jongens leerden het vak van hun meester en wanneer zij het goed beoefenden,
vestigden zij zich zelf als meester. Toch is er een Teekenschool gekomen en het
is wel aardig, de wijze van ontstaan hier eens mede te deelen. Tusschen 1870 en
1875 woonde te Schoonhoven een Fransch officier, Hovard, die aan particulieren
teekenlessen gaf volgens de toenmaals in zwang zijnde methode, n.l. het copieeren
van gedrukte teekenvoorbeelden als landschappen, dieren enz. Van deze lessen
werd slechts door enkelen, de beter gesitueerden, gebruik gemaakt, daar zij den
gewonen ambachtslieden te kostbaar waren. Na Hovard werden lessen gegeven
door architect Smit in bouwkundig- en handteekenen. In 1893 of 1894 werd er te
Schoon-
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hoven een antiek zilveren beker gevonden en 't is deze beker, die de eigenlijke
oorzaak is geweest tot de stichting van een teekenschool. De vinder van den beker,
die gaarne wilde weten of zijn vondst op kunstgebied van eenige beteekenis was,
wendde zich tot den toenmaligen referendaris van het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, Jhr. Mr. Victor de Stuers, en, al sprekende over de
industrie te Schoonhoven, uitte de Stuers er zijn groote verwondering over, dat een
dergelijke bloeiende tak van kunstnijverheid bestond zonder eenige vaste leiding
in teekenonderwijs, wat de industrie toch zeker ten goede zou komen. Hij wist, onder
toezegging van zijn medewerking voor 't verkrijgen van een rijkssubsidie, eenige
vooraanstaande fabrikanten, leden van de te Schoonhoven bestaande
Nijverheidsvereeniging, op te wekken pogingen in 't werk te stellen om te komen
tot het stichten van een teekenschool. Eenmaal wakker geschud vond dit plan ingang
bij velen, die nu toch ook wel de noodzakelijkheid voelden, en werkelijk kwam er in
1895 een school tot stand, die den naam kreeg van: Teekenschool der
Nijverheidsvereeniging. Finantieel dreef zij bijna uitsluitend op rijks-, provinciaal- en
gemeentelijk subsidie, terwijl de Nijverheidsvereeniging zelf slechts de luttele som
van f 100. - per jaar bijdroeg. Tot directeur werd benoemd de heer F.A. Tepe die
dit tot 1920 gebleven is. Het onderwijs omvatte de vakken: hand-, rechtlijnig- en
bouwkundig teekenen, boetseeren, metaalslaan en -drijven, ontwerpen van
ornamenten en kunstgeschiedenis. Later werd er nog een cursus voor horlogerie
aan toegevoegd. Dat het onderwijs goede vruchten afwierp bewijst wel het feit, dat
op de middenstands-tentoonstelling te Amsterdam de school bekroond werd met
een gouden medaille, evenals op de tentoonstelling voor Ambachts- en
Nijverheidsonderwijs te 's-Gravenhage. Deze bekroningen waren voor de
Rijkscommissie ter voorbereiding van de Afdeeling Nederlandsche Kunstnijverheid
op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910 aanleiding het bestuur der school bij
keuze uit te noodigen, werk van haar leerlingen in te zenden. Ter elfder ure werd
echter van bestuurswege het besluit tot inzending ingetrokken, doch door toedoen
van den actieven directeur, die enthousiast was over de onderscheiding, die zijn
school te beurt was gevallen, ging de inzending door, ondanks de groote financieele
offers, die de heer Tepe zelf lijden moest. En Schoonhoven was vertegenwoordigd
op de wereldtentoonstelling! Het was dan ook èn voor den directeur èn voor
Schoonhoven een groote voldoening, dat de school zich daar een gouden en een
zilveren medaille heeft weten te verwerven!
Men vindt onder de reproducties ook de tegenwoordige burgemeestersketen
afgebeeld, die bij alle officieele gelegenheden gedragen wordt. Het ontwerp is van
den Directeur der Vakschool, den heer F.A. Tepe, de uitvoering van de leerlingen
der school. In het midden van elken schakel is een amethyst gevat; onderaan de
keten hangt de burgemeesterspenning.
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In afwijking van de gebruikelijke geheel zilveren penning heeft deze het rijkswapen
in goud en blauw op wit geëmailleerd fond.
De steeds toenemende exploitatiekosten, die het toch niet kapitaalkrachtige
Schoonhoven te zwaar werden, waren de oorzaak, dat er in 1919 stappen werden
gedaan om de school aan het Rijk over te doen. Zij zou zich dan grootere uitgaven
kunnen veroorloven. Dit kwam in 1920 reeds tot stand, de school moest van naam
veranderen en heette voortaan: Rijksvak- en kunstnijverheidsschool voor Goud- en
Zilversmeden en horlogemakers. De school verheugt zich nog steeds in een
algemeen bekenden naam en jongelui uit alle deelen van het land komen er hun
opleiding halen!
Natuurlijk had intusschen de techniek ook in Schoonhoven haar intrede gedaan
en gas en electriciteit vervingen vele werkzaamheden, die tot nu toe uitsluitend met
handwerktuigen moesten worden gedaan. Er kwamen enkele fabrieken, waarvan
er sommige nog bestaan, andere niet voldoende levensvatbaarheid hadden en
liquideerden. Doch verreweg het meeste goed werd toch nog met de handen gemaakt
door de kleinere ambachtslieden in hun werkplaatsjes achter hun huis, uren lang
blazend en peuterend aan krullen voor filigrainwerk. De afbeelding van een
éénpersoons-smederij is typeerend voor zulke werkplaatsjes. Deze man werkt
alleen, zonder knechts. Hij maakt niets anders dan lepeltjes, zooals er op de foto
te zien zijn. Het groote zwarte vak rechts is de oven, waarin het zilver gesmolten
wordt. De werkplaats is ongeveer 4 × 2 M. Zoo waren er ontelbare, bijna huis aan
huis. Sommigen wat grooter met één of meer knechts, doch allen gering in
afmetingen.
Zooals ik reeds gezegd heb, beleefde de industrie na 1915 wederom een zeer
grooten opbloei, die zijn hoogtepunt bereikte in 1920. De waarde van het goud en
zilver steeg sterk en de werkmeesters verdienden abnormaal hooge sommen.
Schoonhoven verkeerde in die jaren in een roes van welvaart, die echter even snel
en plotseling weer verdween. De menschen, niet gewend aan deze zeer hooge
inkomens en verdiensten, wisten met het geld geen raad en gaven het naar alle
kanten uit, een onvoorzichtigheid, die hun later duur te staan kwam. Slechts enkelen
wisten wat te sparen van hun onverwachte winsten. Hoe plotseling de onevenwichtige
vooruitgang weer minderde, blijkt uit de cijfers der belastingopbrengst, die in 1920
f 79.000. - bedroegen, in 1921 ongeveer gelijk bleef. In 1922 werd de belasting
verdubbeld en bracht in 1923, ondanks deze verdubbeling, slechts f81.000. - op.
De malaise duurde een jaar of vier, waarin de belastingopbrengsten varieerden
tusschen f 81.000. - en f 86.000. -. En dan komt er gelukkig weer wat herleving. De
belasting rijst in 1927 van f 86.500. - tot f 97.500. -, stijgt in 1929 tot ruim f 116.000.
- en heeft over 1930 een som van f 119.000 - bereikt. Ondanks de sombere
gesteldheid der industrie, welke laatste ontegenzeggelijk aan het verdwijnen is, is
er dus nog weer eenige opbloei
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waar te nemen. Doch deze ligt niet in grooteren verkoop der producten, althans niet
in die mate, doch moet voor een groot deel worden toegeschreven aan betere
organisatie, die de laatste jaren de betaling met oud zilver niet meer toelaat. Het
betalen met oud zilver was een aloud gebruik in Schoonhoven, dat uit folkloristisch
oogpunt het vermelden wel waard is. Wanneer een kooper, winkelier meestal, van
een fabrikant een partij zilver kocht (met zilver bedoel ik hier ook zilveren voorwerpen)
dan moest de fabrikant er gewoonlijk genoegen mee nemen niet de verkoopsom te
ontvangen in geldswaardig papier en baar geld, doch hij kreeg slechts een gedeelte
in geld en de rest in oud zilver. Dit beteekende voor den verkooper altijd verlies,
daar het oude zilver wel de nominale waarde van het gewicht had, doch de reëele
waarde was veel minder. Aan de voorwerpen was meestal veel gesoldeerd met tin
of ander minderwaardig metaal, zoodat de fabrikant eerst het zilver moest omsmelten,
het zuiveren van ondeugdelijk metaal en pas dan een zuiver zilvergewicht verkreeg,
dat natuurlijk lichter was dan het gewicht van de oorspronkelijke partij. Het kwam
voor, dat een fabrikant van een kooper, die hem f 800. - schuldig was, f 300. - aan
geld ontving en f 500. - aan oud zilver. Het spreekt vanzelf, dat dit de inkomens der
fabrikanten drukte en de goedaardigheid der Schoonhovensche mentaliteit liet deze
onbillijkheid jarenlang bestaan. Toen dan ook met deze betalingsmethode werd
afgedaan en de koopers den verkoopers voortaan het volle bedrag aan geld moesten
voldoen, stegen de inkomsten aanmerkelijk en dientengevolge ook de
belastingopbrengsten.
En welke zijn nu de groote factoren, die de meer dan zeven eeuwen oude
Schoonhovensche edelsmeedkunst langzaam doen afsterven? Want dat zij verdwijnt,
weten wij allen en in den langzaam voortschrijdenden dood ligt een zeer tragisch
element. Ik hoop u in mijn artikel te hebben kunnen duidelijk maken, hoe belangrijk
de industrie hier was, hoe zij zich heeft staande gehouden en Schoonhoven voor
verval heeft weten te behoeden. Er zijn nog andere industrieën geweest van veel
korteren levensduur, wier geboorte later, wier dood vroeger waren dan die der
edelsmeedkunst, wier welvaart en omvang veel geringer zijn geweest. En steeds
wisten de goud- en zilversmeden zich te handhaven. In de allereerste plaats doet
de over geheel Europa verbreide, diepingrijpende malaise in alle richtingen van
kunst, handel, nijverheid, kortom van het geheele menschelijke bestaan, zich ook
hier gelden. Voorts moeten wij de techniek de schuld geven. Ik heb u verteld, dat
het z.g.n. provinciale goed een zeer groot deel der goud- en zilverindustrie besloeg.
De fiets, de treinen en vooral de auto's hebben het verkeer tusschen de groote
steden en het platteland zoo gemakkelijk gemaakt, dat zich op het platteland de
invloeden der stadsmenschen al spoedig deden gevoelen. De kleederdrachten, de
kleur en typeering van Nederland, maken plaats voor de gewone stadskleeren en
de boeren en boerinnen besteden hun geld

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

LXVII

HET TOETSEN OP HET WAARBORGKANTOOR

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

LXVIII

DRIJFKLASSE OP DE KUNSTNIJVERHEIDS-TEEKENSCHOOL IN

1914

ÉÉNPERSOONS ZILVERSMEDERIJ TE SCHOONHOVEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

321
liever aan bioscopen en andere vermakelijkheden, dan aan de versierselen hunner
in hun oogen minderwaardige en minder beschaafde, doch zoo karakteristieke eigen
kleeding. En menig boerinneke moet dit inboeten met een heel wat minder knap
uiterlijk, daar de kleederdrachten over 't geheel eerder flatteus dan onflatteus zijn.
De mentaliteit van ons goede, hechte en degelijke Nederlandsche volk verandert.
De ouderwetsche moraliteit en betrouwbaarheid deed het kleine Nederland zich
handhaven als vrijstaande natie tusschen de veel grootere landen. De weeldezucht,
die zich na den oorlog toont, doet de menschen o.a. verlangen naar veel kleeren
en op die kleeren en bij die kleeren moeten weer bijpassende sieraden komen. De
elk jaar wisselende mode eischt steeds weer nieuwe sieraden. In goed materiaal
kan dit niet bekostigd worden en het surrogaat doet zijn intrede. Steden als Londen
en Parijs gaan hierin voor. De Duitsche fabrieken leveren de zilveren voorwerpen
bij massa ook hier. Met één slag van den grooten machinehamer wordt een broche
vervaardigd van namaak zilver, terwijl een Schoonhovensch zilverdrijver eenige
weken achtereen met zijn handhamer een sieraad van een zuiver en hoog
zilvergehalte optrekt uit een vlakke plaat. Dat het fabriekszilver van veel minder
gehalte is, dat niet van één ontwerp één voorwerp wordt gemaakt, doch massa, dat
de steenen namaak zijn, dat de hamerfacetten regelmatig zijn zonder de gevoelige
nuanceering van het handwerk, stoort den massamensch niet. En de handwerksman
moet den strijd opgeven tegen de overweldigende kracht der fabrieksmachines. Het
is met het goud net zoo. De doublee-alliage is zoo geperfectionneerd, dat zelfs een
kenner een gouden ketting niet meer kan onderscheiden van een doublee, anders
dan uitsluitend aan het gewicht en de keur. En 't is ook hierin als met zoovele andere
dingen: c'est le ton, qui fait la musique, met andere woorden: 't is maar net wie het
draagt! Ziehier een verschijnsel van beschavings-teruggang, om liever nog niet het
woord decadentie te gebruiken, dat zich uit in alle, zonder uitzondering alle richtingen
van kunst, zoowel in artistiek als zuiver technisch oogpunt. Een terugblik op de
geschiedenis, de beschavingsgeschiedenissen van andere volkeren, zou ons zooveel
kunnen leeren! Laten wij het oude voorloopig nog wat in eere houden. Dit nieuwe
is niet beter!
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de edelsmeedkunst te Schoonhoven zich
toch nog zal kunnen blijven handhaven. Laten wij den moed nog niet opgeven:
Misschien is de toekomst te zoeken in een andere richting, wanneer zij geheel,
zooals de zeeman zegt, over stag gaat. Het tafelzilver, hier te lande bij den
intellectueelen middenstand reeds gebruikelijk, zooals dat nooit en nergens in het
buitenland was, zal zeker blijven bestaan. Degenen, die vroeger geen tafelzilver
gebruikten, zullen dit ook nu niet doen. Het Gerozilver biedt voldoende compensatie.
Degenen, die vroeger
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wel tafelzilver gebruikten, zullen dit ook nu nog doen, wanneer dit eenigszins mogelijk
is. Voor Schoonhoven ligt, naar mijn meening, het zwaktepunt in het gebrek aan
kapitaal. Zoolang met de handen het brood kon worden verdiend, konden de
ambachtslieden zich staande houden, doch nu zij verdrongen worden door fabrieken
en machinale ingrediënten en instrumenten, ontbreekt hun het geld die aan te
schaffen.
Er zit iets droevigs in dit verdwijnen der Schoonhovensche edelsmeedkunst. Want
met die industrie, die de hoofdfactor van bestaan voor Schoonhoven was, verdwijnt
het heele plaatsje en sluit met haar afsterven een stuk geschiedenis af. Doch het
is als een symbool van het leven zelf. De Schoonhovensche industrie heeft een
eigen leven gehad, zij heeft alle phasen doorgemaakt, van haar geboorte af tot nu,
haar langzamen dood. Zij moet wijken voor het nieuwe. Het ingeboren, ingewortelde
instinct naar zelfbehoud doet ons in opstand komen tegen dit afsterven, tegen elk
afsterven. Doch zoo is het leven en wij moeten het aanvaarden.
Schoonhoven, 1931.
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Het fascisme en de Italiaansche kunstnijverheid
door Ro van Oven
THORBECKE'S beruchte uitspraak: Kunst is geen regeeringszaak, heeft nog vele
jaren, nadat ze voor het eerst verontwaardiging had gewekt, hen, die kunst de basis
van iedere cultuur achten, in het harnas gejaagd. Toch, wanneer we overwegen,
dat het liberalisme slechts particulier initiatief aanvaardt en doorgevoerde staatszorg
uit den booze acht, volkomen in overeenstemming met zijn beginselen, die het
individualisme in de eerste plaats propageeren, dan is Thorbecke's formuleering
volkomen consequent en zou feitelijk ieder, die het individualisme in de kunst
aanvaardt, deze moeten onderschrijven. In den modernen tijd kan slechts de
staatsman, die de massa boven het individu stelt, kunst als een voorwerp van
staatszorg beschouwen. Immers staatszorg in den volledigsten zin bestaat niet
alleen in het verleenen van subsidie: ze dient ook den weg te wijzen op cultureel
gebied. Het is staatszorg geweest, die de Katholieke kerk in de middeleeuwen aan
de kunst heeft gegeven, het is echter particuliere zorg geweest, toen de
Renaissance-vorsten kunstenaars in staat stelden grootsche opdrachten, waarbij
ze tevens vrijgelaten werden in de uitvoering, te voltooien. Achter beide zat een
geestelijke drijfkracht, in beide gevallen religieus van oorsprong, die de kunstenaars
bezieling bracht, tengevolge waarvan kunstwerken ontstonden, die nog onze
ontroering wekken, omdat ze in wezen monumentaal zijn.
In onzen tijd heeft Benito Mussolini ingezien, dat kunst slechts dan voorwerp van
staatszorg kan zijn, als de staat den mensch niet als een individu beschouwt, maar
als ze de massa erkent, dientengevolge ook ieder particulier initiatief uitschakelt.
Het was de Katholieke kerk der middeleeuwen, die eenzelfde standpunt innam,
maar die zóó geconsolideerd was, dat ze dit standpunt mòcht innemen. De
Renaissance, volkomen reactie brengend op deze gedachte, bracht geen feitelijke
staatszorg, al werd en wordt de bescherming der vorsten uit dien tijd tegenwoordig
dus genoemd. Ze kende alleen het particuliere initiatief, de vorstenheerschappij had
met den staat zelve alleen heel weinig uit te staan. ‘L'état, c'est moi’ geldt zeker in
de eerste plaats voor het Frankrijk en Italie van Quattrocento en Cinquecento.
Waar nu Mussolini weder aanknoopt bij het Italië van vóór de Renaissance, toen
de Katholieke kerk de menschheid alleen als massa aannam, daar mag hij
oogenschijnlijk de kunst in zijn staatszorg weder opnemen. Of hij daartoe
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inderdaad het recht en de macht bezit, wil ik trachten in dit artikel na te gaan.
Welke nu zijn de grondbeginselen van het fascisme? Prof. H. de Vries van
Heekelingen, oud-hoogleeraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, heeft
deze opgenoemd in een artikel in het Jaarboek van 1928, uitgegeven door het
Centre international d'études sur le fascisme, verschijnend te Lausanne en bij
Martinus Nijhoff te den Haag. Ze luiden aldus:
1. Het fascisme herstelt de sociale en politieke beginselen, die de beschaafde
wereld beheerschten vóór den triomf van het individualisme, voortgekomen uit
de Renaissance.
2. Deze beginselen, die overal in toepassing kunnen worden gebracht, kunnen
gewijzigd worden, volgens de omstandigheden, waarin ze worden toegepast.
3. De toepassing van deze beginselen in Italië is niet mogelijk gemaakt door een
parlementaire actie maar is aan een revolutie te danken.
Men moet dus wèl onderscheid maken tusschen de gebeurtenissen, die toevallig
hebben plaats gevonden en die, welke het logische gevolg zijn geweest van het
fascistische stelsel. Indien men buiten beschouwing laat de mogelijkheid om de
toestanden, voortgekomen uit den triomf van het individualisme, dat zijn ontstaan
vond in de Renaissance, uit te schakelen, dan zien we, hoe op grond van deze
staatkundige inzichten, Mussolini staatsbemoeiïng met de kunst, met het kunstzinnige
ambacht mòet voorstaan. En toch wil hij het individu in zijn scheppingsvermogen
vrij laten. Antonio Marani zet in bovengenoemd jaarboek de verhouding uiteen
tusschen het fascisme en de schoone kunsten. Hij zegt daarin o.a.:
- Toen het fascisme in Italië kwam, wilden de futuristen hun aesthetica als
kunstformule der regeering doen erkennen. Immers volgens hen vertegenwoordigde
het futurisme door zijn dynamisch karakter en door zijn moderniteit, de gevoelens
en aspiraties van het nieuwe Italië.
Maar de fascistische staat, in casu Mussolini, gaat de schrijver voort, wilde geen
kunstvorm opleggen, wilde aan de kunstenaars de meest volkomen vrijheid van
uitdrukking laten.Het komt mij voor, dat Mussolini het futurisme niet als regeeringsformule heeft
willen aanvaarden, omdat het futurisme juist door het individualisme, dat erin zijn
belichaming vindt, verre staat van de gevoelens en aspiraties van het nieuwe Italië.
Immers hij wendt zich tot de maatschappelijke verschijnselen van voor de
Renaissance: daar is het individu ondergeschikt aan de gemeenschap. Dit is echter
onmogelijk zonder het bestaan van een autoriteit en zonder het opleggen van tucht,
zonder welke geen maatschappij kan bestaan. Deze tucht ontbreekt ten eenenmale
aan het futurisme, waarbij nog komt, dat het verlangen der futuristen om volkomen
te breken met het verleden, om ieder spoor van vroegere schoonheidsuiting te doen
verdwijnen (heeft Marinetti niet in zijn futuristisch manifest in de eerste plaats
verklaard,
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‘DE SCHAAMTE’, DOOR ITALO NASON GEBOETSEERD NAAR EEN ONTWERP VAN FLAVIO POLI

‘MASKERADE’, GEBLAZEN GLAS; ONTWORPEN DOOR FLAVIO POLI, GEBLAZEN DOOR ITALO NASON
IN DE FABRIEK VAN FERRO TOSO (FOTO C.J. STEENBERGH)
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dat alle musea van de aarde behoorden te worden weggevaagd) geheel in strijd is
met het streven om door restauratie het grootsche verleden van Italië zooveel doenlijk
te doen herleven. - De fascistische regeering, zoo gaat Marani voort, onthoudt zich
van politieke inmenging in de kunst, maar heeft belangstelling te over. Het
archaeologisch onderzoek wordt aangemoedigd, evenals de monumentenrestauratie:
de opgravingen te Herculanum zijn hervat, aan de San Marco worden de
herstellingen voortgezet.Dit heeft intusschen niets met nieuwe, levende kunst te maken; wel worden overal
in Italië nieuwe openbare gebouwen gebouwd o.a. het station te Milaan, maar hier
speelt de internationale techniek de voornaamste rol, die door haar toepassing voor
utiliteitsdoeleinden een eigen schoonheid heeft gekregen, welke echter in de eerste
plaats ingenieurs-schoonheid is, van een gansch ander karakter dan die welke den
schilder, den glasblazer, den pottebakker beroert. De eerste heeft als drijfkracht en
als doel het klare verstand, bij de laatste overheerscht het zuivere gevoel.
En hiervoor is een andere basis noodig dan het fascisme op het oogenblik kan
geven. Mussolini ziet dit voortreffelijk in, als hij zich thans nog beperkt tot materieele
inmenging en zich niet wenscht te binden aan een moderne richting, die in ieder
opzicht tegen zijn principes ingaat, die verre staat van de beginselen van voor de
Renaissance, al zijn de uitingen ervan, naar het uiterlijk, gebaseerd op de kunst der
Gothiek en verachten ze, uiterlijk, de Renaissance.
De materieele inmenging van het fascisme in de kunst demonstreert zich als volgt.
De kunstenaars worden in gewestelijke syndicaten gegroepeerd: om van deze
gewestelijke syndicaten, die de plaats der gilden innemen, lid te zijn, behoeft de
beeldhouwer, de schilder, de graveur, geen fascist te zijn. Die syndicaten moeten
de beroepsbelangen der kunstenaars behartigen en ieder jaar gewestelijke
tentoonstellingen organiseeren, waartoe ook kunstenaars worden toegelaten, die
niet tot de syndicaten behooren. De kunstenaars kunnen zelfstandig hun eigen
belangen behartigen, zijn in het parlement vertegenwoordigd. Behalve de
gewestelijke tentoonstellingen worden er twee-jaarlijksche nationale tentoonstellingen
te Rome en twee-jaarlijksche internationale te Venetië gehouden.
Van deze regeling verwacht de schrijver een herleving van nationale en
fascistische kunst èn.... den ondergang van een kunst, waarbij het verstand alles
overheerscht.
Men heeft in Italië gemeend reeds nu resultaten te kunnen laten zien. Eenige
maanden geleden werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoonstelling
gehouden van moderne Italiaansche kunstnijverheid, glas, aardewerk en kant. Het
ligt in geenen deele in mijn bedoeling een critische beschouwing te houden van het
daar geëxposeerde; het zou mosterd na den
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maaltijd zijn. Maar wel loont het de moeite om aan de hand van enkele fotografiën,
die de meest karakteristieke voorwerpen weergeven, na te gaan, in hoever de
verwachtingen van Marani, van Mussolini in vervulling zijn gegaan. In hoeverre dus
een fascistische kunst is opgebloeid.
En dan dient te worden geconstateerd, dat verreweg het meeste van het
geëxposeerde niet anders dan individualistische Renaissance-kunst, zelfs barok
moet worden geacht. Behoudens b.v. een St. Franciscus van Assisi, wat vazen,
een drinkservies van Giacomo Cappellin was er niets dat heenwees naar den
inkeer-in-zichzelven, naar den inkeer-tot-God, die in de middeleeuwen den
kunstenaar inspireerde. De buitenzijde van de dingen boezemde de makers belang
in, de ziel gaf zich over aan uiterlijken schijn. Mogelijkerwijs, omdat de
niet-fascistische kunstenaars, in weerwil van de vrijheid, die officieel aan de kunst
wordt gelaten, toch geen uiting wagen te geven aan hun innigste gevoelens, en
dientengevolge zich opzettelijk dwingen tot het vervaardigen van die voorwerpen,
welke alleen oogbekorend zijn, doch nimmer diepere gevoelens wekken.
En de fascistische kunstenaars hebben, misschien meer dan de andere in het
fascistische régime wel een materieelen beschermer gevonden, maar geen
levenwekkend geloof, zooals hun even handvaardige voorouders dit hadden in den
tijd, toen het Katholicisme hun inspirator was.
In den tijd der Renaissance, toen de vorsten feitelijk niet anders waren dan
particuliere Maecenassen, hadden de kunstenaars uit de eerste jaren hun godsgeloof
nog in voldoende mate behouden, om hierdoor in hun werk bezield te worden. In
later jaren nam de Grieksche godenwereld de plaats van het Katholicisme in. Tot
den nieuwen tijd, die verwarring, barok bracht. De eerste hernieuwers der
ambachtskunsten hebben dan ook als eersten eisch herkend, dat terugkeer tot den
eenvoud der middeleeuwen noodzakelijk was om den barok der Renaissance in al
zijn uitwassen te overwinnen. Maar in zichzelven hadden ze nog niet den geestelijken
bodem, waarop alleen een kunstwerk kan gedijen. En modern barok ontstond. Het
socialisme, het Russische communisme hebben enkele van zijn volgelingen een
geloof weergegeven, geloof en idealen voor de geheele menschheid. Er zijn vooral
muurschilderingen, aanplakbiljetten, die van dit nieuwe geloof getuigen. Ook de
soberheid van glas- en aardewerk, van interieurkunst getuigen van deze idealen.
Ze lijken tegengesteld aan de waarden van het fascisme, dat echter ook, op zijn
manier, het geluk van het volk beoogt. Maar een geestelijke vorm hiervoor is nog
niet gevonden en het komt me kortzichtig voor, dat de Venetiaansche Kamer van
Koophandel meende bovengenoemde tentoonstelling te moeten organiseeren, waar
het fascisme nog slechts aan den technisch-materieelen opbouw bezig is.
Ongetwijfeld is de volmaakte techniek van de oude Muraneesche glasblazerijen der
Venetiaansche aardewerkers weer herleefd. We erkennen de kunstvaardigheid,
waarmee een voetballer,
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een ‘Pantalone’ werd geblazen, een ‘Il pudore’ werd geboetseerd; de oude technieken
zijn inderdaad heroverd: men kent weer de geheimen der Berovieri, vader en zoon,
van Girolamo Magagnati. Men blaast glas, men boetseert 't, men vermag 't
transparant te maken als een kleurige zeepbel, en helderder dan 't zuiverste water.
Toch worden we er niet door bevredigd. Is 't omdat onze nuchtere Hollandsche aard
de grillige fantasieën van den Italiaan niet vermogen te volgen? Of is 't, omdat deze
fantasie op dit oogenblik, in al haar speelschheid, niet vanzelfsprekend, niet natuurlijk
voorkomt, weinig in overeenstemming met de allure, die Mussolini aan Italië tracht
te geven, een mengsel van Romeinsche hooghartige kracht en, in weerwil van de
grondbeginselen van het fascisme, van vorstelijke condottieri-macht.
De kunstenaars, die doordrongen zouden zijn van den geest, waarmee Mussolini
Italië een hernieuwde cultuur wil geven, zouden koel, voornaam werk of bruisend
fantastische wonderen hebben moeten geven.
En dit is nergens het geval; het is alles een ietsje te veel of een greintje te weinig,
een late barokke weerklank van wat eens in den bloeitijd der Renaissance door zijn
vasten samenhang met heel het overig geestelijk leven van het Italië van quattrocento
en cinquecento vanzelfsprekend en dus schoon was.
De fantastische gril werd tot een kinderachtige speelschheid, die voor een
oogenblik bekoort, maar die toch geen stukken vermag te scheppen, welke meer
dan tijdelijke waarde hebben. Dit geldt niet alleen voor het glaswerk, dit geldt
evenzeer voor het aardewerk, dat in het Stedelijk Museum werd tentoongesteld. De
bijgevoegde reproducties behoeven geen nadere uiteenzetting: ze spreken voor
zichzelf en voor mijn stelling. Uit al dit werk blijkt niets van een herleving van
Italiaansche kunst, hoogstens kan men spreken van een opbloei der oude technieken.
Maar dit is het groote onderscheid tusschen oude en moderne techniek, wanneer
ze in onzen tijd worden gehanteerd: de eerste heeft klaarblijkelijk geen houvast in
algemeen geestelijke waarde, de andere, internationaal georienteerd, de essentie
van materieele waarden sublimeerend, vindt hierin voldoende stuwkracht voor een
zakelijke schoonheid. En deze vindt in de oude technieken een andere uiting, welke
echter het gevoel ontbeert, waarom deze oude technieken zoo dringend vragen.
Terugkeerend tot mijn uitgangspunt concludeer ik, dat de samenhang tusschen
de fascistische maatschappij in Italië en de kunstnijverheid slechts op materieele
uiterlijkheid berust: pas dan, indien met elkaar worden verzoend de krachten, die
in de massa leven en die, welke de dictator de massa poogt te suggereeren, indien
deze met elkaar harmonieeren, is de mogelijkheid op een waarlijke herleving open.
Aan voorspellingen in dezen zal ik me niet wagen: het is de vraag of inderdaad een
samenkomen van twee zulke uiteenloopende wezenseigenschappen ooit mogelijk
zal zijn.
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Vergeven
door Hélène Swarth
Berouwvol knielt hij aan den donkren schoot
Der vrouw in rouwkleed, wie hij liet alleen,
Om jacht naar vreugde, toen alrêe bescheen
Haar zilvrend haar October-avondrood.
Geen woord, geen klank dan stil gedempt geween Dit uur verbeidde ze. En haar hart verstoot
Niet, streng en straffend, d'óntrouwe' echtgenoot,
Gelijk hij háar, die hem bleef trouw, voorheen.
Haar tranen vloeien, droever dan een klacht,
Langs de oude groeven. Zwijgend, moederzacht,
Legt zij haar hand op 't grijs gebogen hoofd.
Hij, rond haar knieën de armen, kust haar kleed Hij voelt tot mild vergeven haar gereed.
En zij herdenkt zijn liefde, éens blij beloofd.
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Emigranten
door M.H. Székely-Lulofs
I
DE Colonel was de eenige, die voor zijn plezier ‘farmde’. Hij had een jonge
australische vrouw en was gepensionneerd uit het Britsch-Indisch leger. Hij paste
niet meer in de engelsche samenleving en Muriel zijn vrouw verkoos Australië. De
farm van den Colonel was ook het eenige vriendelijke plekje in een omtrek van
vijfenzeventig mijlen. Het was een engelsch landhuisje met een fleurigen
bloementuin. Er was een garage voor zijn kleine sportauto, een stal met een paar
uitstekende rijpaarden voor zijn vrouw, en een kleine schuur, waar de koeien
gemolken werden. De Colonel was al heel tevreden, als zij genoeg melk gaven voor
zijn koffie en hij was daar ook heel trotsch op, want vóórdat hij zich hier vestigde
had hij natuurlijk altijd de melk moeten koopen. Hij had twee honderd acres lucerne
en dat was net genoeg om hem de gelegenheid te geven iederen morgen een
inspectiewandeling langs het veld te maken. Dat was goed voor de lucerne en ook
voor zijn lever, die een beetje geleden had van de tropen.... Voor de rest was het
natuurlijk een gril, dat hij juist dit gedeelte van Zuid-Australië had gekozen om te
wonen.
Om de farm van Colonel Cooper lag het dorre, australische landschap: een
kleurlooze, eindelooze vlakte, waar nauwlijks gras groeide. Het stoffige zand lag er
een voet hoog en de warme, droge Noorden wind blies het soms in hemelhooge
draaikolken de lucht in. Er stonden hier en daar groepen ‘gumtree's’, spokige
eucalyptusboomen: knoestige, havelooze stammen, waarlangs de bast àfslierde in
rafelende reepen; kronkelende takken, als vergroeide armen, groteske misvormingen,
die als een wònder van teerheid droegen hun spitse, zilverig-groene blaadjes.
In de schaduwen, grillig.... als de boomen, die ze wierpen, stonden soezend de
koeien en de paarden met loom hangende koppen en daar waren ook de schapen,
opééngedrongen.... duizenden en duizenden; ze zonden hun blatende klacht door
de lange uren van den dorstigen dag.
Tusschen den bleeken hemel en het versmachtende land hing de lucht trillend
van opstijgende hitte en néérslaande zonnebrand. En in die trillingen vormde zich
het fata morgana: een meer met spiegelend oppervlak.... water, dat lokte.... lokte....
over de onbarmhartige grasvlakte naar een visioen van koelte en laving.... visioen,
dat altijd wijkt.... altijd wijkt, omdat het nèrgens is....
Door de vlakte waren rulle wegen getrokken en er was een smal kanaal gegraven.
Aan het kanaal, op een kruising van twee wegen, lag Girgarre,
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een klein dorp. Een uitgebleekt, houten kerkje, een klein station, een schooltje. Een
kruidenierszaak, die ook postkantoor was, en een groentenwinkel, waar ze, behalve
uien en aardappels, beschimmelde plakken chocolade en kleverige zuurtjes
verkochten. In het midden van het dorp lag een mesthoop. Al het vuil, dat elke
morgen uit de kerk, uit de winkels en de school geveegd werd, werd daar
neergegooid en den heelen verderen dag gonsde en bromde daaroverheen een
leger van dikke zwarte vliegen, die zich millioenen malen vermenigvuldigden in den
stovenden, broeienden zonneschijn.
Hoog en breed, haast tè groot voor het gansche dorp, stond daar het eenige
steenen gebouw: de boter- en kaasfabriek, waar de farmers van Girgarre en
omstreken hun melk afleverden.
Over de vlakte verspreid, - hot en haar - neergesmeten, lagen de farms. Primitieve
houten huizen met kleine afgerasterde lucernevelden, schraal grasland en
sinaasappelbongerds.
Het was een arm land, dit gedeelte van Zuid-Australië.... en de farmers
verzwoegden er hun gansche leven. Zij waren mager, bottig en schraal. Zij hadden
gezichten met uitstekende jukbeenderen, droge op elkaar geknepen lippen en harde,
achterdochtige oogen. Hun haar was stug en verkleurd door de zon, hun huid
gerimpeld en gegroefd, hun handen wond en eeltig. Zoo waren ook de farmers
vrouwen.... Zij moesten véél kinderen baren, deze vrouwen, want elk kind bracht
twee handen mee op de wereld. En knechts waren er weinig en duur. Die slokten
je heele winst op.
Het was Januari.... mid-zomer. In den loomen dag waren de gewone geluiden:
het knersen van de maaimachines, de roepende stemmen der farmers, die telkens
hun paarden aanzetten, het onophoudelijk blaten der schapen, en het krassen van
de kraaien, die in groote zwarte vluchten over het land streken en schreeuwend
neervielen, waar zij een prooi ontdekten: een dood schaap of paard. Zij deden hun
begrafenisplichten: dagen lang pikten en plukten ze aan het doode lichaam, tot
alleen een geraamte overbleef. En àl deze dagen woei mèt den warmen wind, een
steeds sterker wordende, misselijk weeë stank aan, van het in ontbinding liggende
vleesch....
Er werd geoogst....
In eindelooze monotoonheid, gingen de maaimachines, hotsend en botsend over
het hobbelige veld, langs de lengte, langs de breedte, in telkens kleiner wordende
rechthoeken, knippend door de lange lucernestelen, die op den grond bijna terstond
dorden, temidden van het doovende paars hunner fel paarse bloemen.
Cyriel zat op het kleine ijzeren stoeltje van de machine. Zijn oogen met de hand
beschuttend, keek hij soms even langs den strak blauwen hemel. Hij klakte af en
toe met zijn tong en vèr over het veld verklonk zijn stem:
‘Whee! .... Hoi!!!’ Dan rukten Major en Tom, de beide logge paarden, wat harder
aan den ratelenden ijzeren wagen en schokten met hun hoofden,
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dat het schuim in vlokken van hun monden vloog. De teugels slap, zijn armen
steunend op zijn knieën, droomden Cyriel's gedachten weg van het eentonige werk.
Hij was niet meer blij met dit leven, dat tè zwaar werd voor zijn jonge schouders.
Hij wàs geen boer, geen farmer. Het zat niet in zijn bloed. En hij was geen Australiër.
Oh! Damm it! Hij had heimwee. Verlangen naar Engeland, zijn home, zijn jeugd,
zijn herinneringen. Vader.... officier, gesneuveld in den oorlog. Moeder.... verarmd,
opgenomen bij familie. En hij zèlf....
Ra....aa....ka....kraaáá!!! krasten de kraaien. Cyriel lachte. Belachte zichzelf. Hij!
.... Hij zou immers voor zich zelf zorgen! Met warm enthousiasme had hij moeder
voorgelegd de boekjes met inlichtingen en plaatjes over farms in Australië.... boekjes,
waaruit een gulden toekomst was opgeglansd!
En hij was gegaan! Had een ‘bloc’ gekregen: ongeveer honderd acres.
Gouvernementsgrond, in een gekanaliseerd district. Barre, dorre grond, die, wat hij
zaaide, onwillig terug gaf: magere lucerne, poover koren. De koeien bleven de
voornaamste inkomstenbron....
‘Whee.... Hoi!!’ Cyriel rukte aan de teugels. De paarden waren even verkeerd
geloopen en een rad van de machine bleef steken in een kuil. Hij sloeg, vloekend,
met de lange zweep over de paarden. Ze schrokken, schichtig tezamen; dàn, met
uiterste krachtsinspanning, trokken ze verder.... Langs de lengte, langs de breedte,
recht de hoeken om.... Zoo ging het den heelen dag. Van 's morgens zeven.... nà
het melken.... tot 's avonds zes.... tòt het melken! Cyriel at op het veld. Twee hompen
brood met rauwe ui. En koude thee uit een blikken kan.
Om zes uur spande hij uit. De machine bleef op het veld. Hij gaf de paarden een
klap op het logge achterwerk: ‘Come on!!!’ Dat was het sein, dat het werk gedaan
was. Met een plomp sukkeldrafje liepen ze naar het grasland en begonnen direct
te grazen. Brimmy, de merry met het veulen, voegde zich bij hen, beneusde hen
even, hinnikend. Ze had zich verveeld, den heelen dag alléén met haar kind.
Met de handen in de zakken, slenterde Cyriel naar het stalletje, waar hij moest
melken. Het was alleen een afdakje met een paar palen, waar hij de beesten
vastbond. De kar met de twee groote melkkannen stond er en ook de roommachine.
De koeien graasden nog. Hij zette zijn hand als een trechter aan den mond en
riep hen: ‘Hoi....oi.... Haij!!!’ De koeien antwoordden met dof, zwaar geloei.
Bedachtzaam, met suffe herkauwende koppen en langzaam slaande staarten,
voegden zij zich bij de melkplaats.
Cyriel begon te melken. Hij zat op een omgekeerden ouden emmer. Hij melkte
zwijgend, zijn gedachten vèr weg.... over den oceaan, in het oude land met zijn oude
civilisatie. De koe voelde, dat hij er niet bij was, werd onrustig en gaf haar melk met
terughouding.
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‘Damm it,’ vloekte Cyriel driftig. De koe schudde haar kop.
‘Hullo, Sunny.... iets niet in orde, old boy?’ Stanley's stem klonk opgewekt bij het
zeggen van Cyriel's bijnaam, dien hij had om zijn erg blonde haar.
‘Hullo, Stan.... Liddy is weer lastig. Zoo gierig met 'r melk als een ouwe vrek met
zijn geld.’ Lachend zei hij het. Hij was blij, Stan te zien. Stanley was de oudste zoon
van een der buren, Mollar. Hij was geboren met een vergroeide voet en daardoor
kon hij niet veel zwaar werk doen. Thuis was hij de ‘outcast’, de lastpost, die niet
de hulp geven kon, waarvoor hij in het leven was gezet. Hij was daardoor een beetje
zonderling, stug en bokkig, behalve tegen Cyriel, dien hij een bijna overdreven liefde
toedroeg. Niemand wist waarom. Misschien door de geheime bewondering, die hij
had voor Cyriel's afkomst en bezittingen: het portret van Cyriel's vader in uniform,
boven zijn bed; een paar boeken met wonderlijke platen van sterren en aardbollen
en zonnen, en een gramofoon, die weemoedige Hawaian songs speelde. Stan had
die muziek graag, al begreep hij haar niet.
‘Het maakt, dat je honger krijgt.... en toch geen honger hèbt,’ had hij eenmaal
nadenkend gezegd. Toen was Cyriel heel stil geworden. En sinds dien tijd kwam
Stan altijd helpen met de koeien.
Eentonig en regelmatig sprietsten de stralen néér in de emmers. Zij melkten
zwijgend. Stan gluurde eens naar Cyriel's strak gezicht, zag hoe de koe een paar
schoppende bewegingen maakte.
Bij de buren werd gezongen.
‘Syd melkt ook al,’ zei Stan. ‘Hij kan nooit melken zonder te zingen! ...’ Hij wachtte
even, met schuin gebogen hoofd. Toen liet hij er op volgen: ‘'t Is ook béter voor de
beesten. Ze laten makkelijker d'r melk gaan.’
Cyriel glimlachte. ‘Zing jij ook maar,’ zei hij, wetend, dat ook Stan niet zwijgend
melken kon. En in deze toestemming, die de ander gewacht had, lag de heele
superioriteit van Cyriel. Met een bevrijde zucht zette Stan in, den buurjongen
vervaarlijk overschreeuwend:
‘Oh!!!! It ain 't gonna rain no more, no more!
It ain 't gonna rain no more!!!
And I dunno'ow the hell....’

‘Damm it, Sunny!’ onderbrak hij zich ineens.... ‘Deze koe moet je gauw zien te
verkoopen. Ze heeft een uierabces, maar 't is nog niet erg. Verkoop haar aan den
Colonel, die heeft d'r tòch geen verstand van!’ En lachend om zijn eigen leepheid,
zong hij weer gelijk op met den buurjongen:
‘........ow the hell,
The old folks can tell....
But it ain 't gonna rain no more!!!!’......

Toen de laatste koe, de zestiende, gemolken was, zetten ze de melkkannen op den
wagen.... dan was dat vast klaar voor morgen vroeg, voor de fabriek. En toen liepen
ze samen naar Cyriel's huisje, getimmerd van ruwe
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planken. Hij had het zelf gebouwd.... Het had twee kamers, en een plat dak. Het
leek wel het meest op een groote lucifersdoos.
Stan droeg den emmer met het scheutje melk voor Cyriel's thee. De avond viel
nu snel. Het laatste rood gleed weg uit den hemel. Een grauw schaduwsel kroop
over de wijde, wijde vlakte.... die daar lag, als een platte schijf, omsloten door den
horizon. Een paar dennen, die bij het huisje stonden werden fijne silhouetten, de
gumtree's gigante spoken en gedrochten. Het leek of de paarden en de koeien
grooter werden.... en onder de boomen waren de schapen niet meer dan immense
donkere vlekken. In den hemel waren gaten en het was of daarachter een gloed
brandde: de gaten waren de sterren en het leek of zij van binnen uit lichtten. Een
groote, rechtopstaande vlieger blonk boven hun hoofd: het Zuiderkruis.
Een uil riep met zijn melancholieke stem in den melancholieken avond: ‘Mauw....
Poe.... Mauw.... Poe!’ .... En ineens schaterlachte een cookaburra, een ijsvogel.
Een schelle, ontstellende schaterlach.... die vèr uitgalmde. Cyriel vloekte.
‘Ik kàn aan die beroerde beesten niet wennen, altijd schrik ik er weer van!’ Stan
lachte.
Bij de buren loeide hartverscheurend de stier.
‘Die is vandaag los geweest,’ zei Stan grinnikend. Toen ineens ernstig, liet hij
volgen:
‘Moet je vandaag nog de konijnenklemmen hebben? Dan haal ik ze nog even.’
‘Nee, dank je.’ Cyriel duwde de deur, die op een kier stond, open. ‘Ik heb nog
vleesch. Dan zet ik ze maar morgen. Goeden nacht, Stan, en dank je voor het
melken.’
Stan gaf hem den emmer, maar hij zei niet, zooals gewoonlijk, goeden nacht.
‘Is er nog iets?’....
Stan draalde, stak zijn handen zoo diep in zijn zakken, dat zijn broek er van
opsjorde tot boven zijn kuiten.
‘Vanmorgen ontmoette ik Mrs. Cooper....e.... ze zei.... ik bedoel, ze vroeg naar
je, Sunny.... Ze vroeg, of je ziek was, hoe het met je ging.... Ze zei, ze had je al zoo
lang niet gezien.... en of ik je dat zeggen wou als ik je zag, vroeg ze.’
Cyriel fronste zijn wenkbrauwen. Stan boorde een gat in het zand met de vierkante
hak van zijn plompe schoen. Toen hief hij zijn hoofd.
‘Nou.... welterusten, Sunny!’
‘Welterusten!’ Cyriel stapte binnen. Met één stap was hij van buiten in de keuken,
die ook zitkamer was. Donker viel de duisternis van het vertrek om hem heen. Hij
zocht tastend de lucifers, stak de petroleumlamp aan. Een zwerm vliegen vloog
gonzend op, zochten een andere rustplaats, die ze allengs vonden op de wanden.
Lange rijen zaten er.... duizenden....
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een gordijn van vliegen. Hij keek er niet eens meer naar, zakte neer op een stoel,
moedeloos, met zijn armen langs zijn lijf. Heel stil zat hij.... en nergens was een
geluid. Binnen niet, waar hij de eenige mensch was. Buiten niet, waar de nacht was
ingeslapen. De diep-slapende australische nacht, waarin geen ènkel geluid is, geen
ènkele stem....
Toen streek ineens iets, vleiend langs zijn been: ‘Gnauw.... gnauw.’
‘Ben jij het, Mizi?’ Hij bukte zich om het poesje op te nemen, dat spinnend zich
nestelde in de buiging van zijn arm.
‘We moeten vuur maken, Mizi.... vind je ook niet, Mizi? En wat eten koken. De
baas heeft honger!’
Hij stond op. De stoel, waarin hij had gezeten, miste één arm. De tafel was een
oud schrijfbureau. Boven de tafel hing aan een ijzerdraad een ham. Hij maakte het
vuur aan in het roestige oude fornuis en zette er de pan met gekookt vleesch en
een ketel water op. Toen ging hij naar buiten om zich te wasschen.
Tegen het huis aan stond een hooge tank voor regenwater. Daarnaast, een oude
kist met een blikken kom en een blik water uit het kanaal. Het tankwater was alleen
om te drinken.... en het regende soms drie maanden niet.
Hij trok zijn hemd uit, waarmee hij zich afdroogde, nadat hij zich gewasschen had.
Zoo ging hij naar binnen, met zijn bloote bovenlijf. Hij zette thee en samen met Mizi
at hij zijn avondmaal van gekookt vleesch en brood. Mizi zat aan het hoofdeind van
de tafel, stijf recht op, met knippende oogen. Ze spon tevreden en Cyriel koesterde
zich aan het gezellig geluid. Hij zou Mizi niet kunnen missen. Zij was zijn eenige
huisgenoot, de eenige die zijn eenzame avonden deelde. Zij ging ook met hem mee
naar bed.... het onopgemaakt veldbed, waar hij alleen het kussen wat opschudde.
Even.... voor hij het licht uitblies, keek hij op de beide portretten. Toen was het
donker... en in dat donker, één met de nacht, die zwart en stil uitlag over de vlakte,
waar ook de paarden en de koeien en de schapen waren ingedommeld, lag Cyriel
met wijd open oogen te staren. Zijn hart klopte onrustig. En hij dacht:
‘Ik ga niet naar Muriel. Ik doe het niet.’
In het duister zag hij haar gezicht. Haar smal bleek gezicht met de fel rooden
mond. Hij dacht aan haar zoen.... Zij had hèm gezoend. Drie weken geleden....
Vandaag juist drie weken geleden.
En hij dacht:
‘Ik heb heimwee. Ik wil terug naar huis. Naar moeder. Naar Engeland.
Ik hou het niet uit.... altijd dat alléén zijn!’
Hij sloot zijn oogen, legde zijn handen op zijn oogen. En achter zijn oogleden,
zag hij Muriels gezicht....
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II
‘We moeten Cyriel Palmerson wat méér vragen,’ zei de Colonel. ‘Die jongen zit daar
veel te eenzaam. Hij wordt heelemaal menschenschuw, en hij kon je best wat
gezelschap houden, als ik bij McGilley ben.’
Muriel glimlachte blozend. Ze keek niet op van haar bord. Ze hòefde niet op te
kijken. Ze wist zijn gezicht: bruin, een beetje naar den olijfgroenen kant.... door de
lever.... veel lijnen en groeven, vaal blauwe, domme oogen en een grijzen snor: een
oud gezicht! Vijfentwintig jaar ouder dan het hare!
Ze hield wel van hem.... oh, jawel! Hij was hoffelijk royaal, goedgemanierd, hij
was een gentleman. Een èngelsche gentleman. Maar hij was niet bekrompen: hij
was in Indië geboren. Hij had genoeg geld om zonder zorgen te kunnen leven. Hij
gaf haar veel vrijheid.... onnadenkend, een beetje tè achteloos.
‘Onverschillig,’ dacht zij soms. En soms dacht zij:
‘Hij kon mijn vader zijn!’
‘Vraag j i j hem dan,’ zei ze. ‘Vraag hem voor vanavond.’ Nu bloosde ze niet meer.
Ze schonk aandachtig haar kopje vol, tipte er twee droppels melk in. Ze dacht aan
Cyriel. Ze mocht hem graag. Erg graag. Hij was twee jaar jonger dan zij. Maar hij
was toch al geheel man. Méér man, meende ze, dan de Colonel, dien ze soms wat
kinderachtig vond om de precieserigheid van zijn liefhebberijtjes: zijn
postzegelverzameling, zijn patience. En bij de patience.... als ze niet uitkwam....
werd hij driftig. Gooide boos de kaarten op tafel, rukte ze soms aan stukken. Hij was
ongeduldig.... onbeheerscht, kon zich tot een blinde woede opwinden.... om niets!
‘Lever,’ zei de dokter.
‘Indië,’ dacht Muriel, maar ze zei het niet. Dat was het eenige ‘taboo’ punt in hun
leven. Ze was er nooit achter gekomen, of hij óók indisch bloed had. Er waren dingen
in hem, die zij als volbloed blanke, geboren en opgevoed in een blanke omgeving,
niet begreep: zijn weinige belangstelling voor alle wereldgebeuren, zijn onverschillige
gemakzucht, die een tevredenheid schiep met het allermonotoonste bestaan; zijn
geslotenheid, bijna lijdzaamheid, die dan op het meest onbewaakte oogenblik
uitbarstte in een ongemotiveerde, of tenminste nooit verklaarde boosheid; en bij
een haast kinderlijke goedmoedigheid, een primitieve wreedheid, die òf gebrek aan
intelligentie was, òf.... en hier twijfelde ze altijd aan zijn afkomst.... òf een gansch
ander besef van moraal.
Dit alles maakte, dat ze, hoewel ze hem niet achtte, bang voor hem was. Sòms!
....
Dr. Mc. Gilley was zijn eenige vriend. Met dien schaakte hij, uren lang, vaak tot
midden in den nacht. De dokter woonde in Kyabram, dat was
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twaalf mijlen naar het Noorden. De Colonel ging er heen met zijn autotje, dat hij zelf
bestuurde.
Al deze avonden was Muriel alleen thuis. Hij bekommerde er zich nooit om, of zij
het naar vond, noch om wàt zij in deze uren deed. Hij vroeg niet, dat ze op hem
wachtte en zij zag hem dan niet, vóór den volgenden morgen, want zij hadden elk
hun slaapkamer.
Het was wel een gezellig huisje, met meubels uit Engeland, smaakvol ingericht,
maar zoo alléén was het toch wel eenzaam. Ze las veel, maar ook over boeken
moet je soms eens praten.
En ze dacht: ‘Met Cyriel kon ze dat doen. Hij was tenslotte de eenige beschaafde
mensch in de omtrek....’
En toen dacht ze aan den zoen, dien ze hem gegeven had....
Dat was zóó gekomen: ze was te paard uitgereden en had zich vergist in de
wegen. Ze leken allemaal zoo op elkaar! Ze had wat gedwaald, toen was ze Cyriel
tegengekomen. Hij had haar den weg terug gewezen. En loopende... ze was
afgestapt en leidde het paard bij den teugel.... hadden ze gesproken over hun
leven.... het leven in Girgarre. Voor het eerst had Cyriel zich geuit over zijn
eenzaamheid. En in de eenvoudige woorden, waarmee hij sprak van zijn stille, leege
avonden, van zijn heimwee - hij wist zèlf niet naar wàt.... naar Engeland, naar zijn
moeder.... of alleen maar naar een beetje léven, civilisatie.... afleiding - vond zij haar
eigen leege uren terug. Haar hééle bestaan eigenlijk van niet anders dan eten,
slapen, een beetje paardrijden.... van nóóit eens een emotie, een afwisseling.... Een
leven zonder zorg, zonder leed, zonder.... geluk. En, mijn God, ze was toch pas
dertig, nog niet heelemáál dertig! Ze was niet méér dan een plant, die ergens groeit,
zonder ooit te bloeien.
Zoo liepen ze door den stillen nacht. Over de zanderige wegen, waar soms midden
op den weg een koe lag te slapen: een groot donker obstakel, waarvoor zij uitweken
en waaraan het paard met éven schichtige ooren voorbij ging. Om hen heen lag het
vlakke land en het leek of de wereld alleen maar dít was: een platte schijf, scherp
afgerond door den horizont, die een nergens gebroken lijn was. Een platte schijf
onder den hoogen hemelkoepel met zijn stille sterrenbeelden. Een wereld, leeg van
àndere geluiden dan hun eigen stemmen. En zoo was in hun conventioneele
vriendschap, ineens met één sprong, sympathie binnengesprongen. Een plotselinge
kameraadschap, saâmhoorige intimiteit....
En terwijl hij vertrouwelijker werd, vertelde van zijn jeugd.... ging in haar een lichte
vreugde open om deze harmonie van gedachten. Het was, of binnen den
reusachtigen kring, die de horizont was, een kleinere kring was getrokken, een band,
die hen beiden omsloot en àfsloot van àl het andere. Binnen dien kleineren kring
gingen zij beiden....
‘Het was,’ dacht zij, ‘zooals je, bukkend, inééns iets moois vindt, iets,
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waarvan je het bestaan een seconde tevoren nog niet vermoedde....’
Het was láát, toen zij de oprijlaan vóór haar tuin binnenliepen. Zij spraken niet
meer. Alles, wat zij zoo lang tegen iémand hadden willen zeggen, hadden zij tegen
elkaar gezegd. En wat zij elkáár te zeggen hadden.... een paar broze woorden van
dank, een lichte ontroering om dit nieuw gevondene.... dat zei hun stilzwijgen, hun
rustig en tevreden naast elkaar gaan, in rhythmisch gelijken tred. Bij het tuinhek
namen zij afscheid. De Colonel was thuis, zij zagen zijn silhouet afgeteekend tegen
het gordijn. En iets in haar weigerde om hem te betrekken in deze nieuwe vreugde.
Met fijne intuitie wist zij, dat Cyriel tòch niet binnen wou komen. Daarom vroeg zij
het hem ook niet. Zij reikte hem haar hand, die hij éven te lang in de zijne hield.
Toen had ze hem gezoend. Waaròm.... dat wist ze niet. Maar ze had hem gezoend,
op zijn mond. En, bijna verwonderd, had ze gemerkt, hoe zacht en warm zijn mond
was. Hij had haar niet teruggekust. Hij was een beetje verlegen geweest.... En toen
kwam de ‘farmhand’ om haar paard naar den stal te leiden....
‘Welterusten, Cyriel.’
‘Welterusten, Muriel,’ had hij zacht gezegd en toen had hij zich omgedraaid. Hij
zei niet zooals gewoonlijk: ‘De groeten aan den Colonel....’
Binnen, had de Colonel haar niet gevraagd waar zij geweest was en ook niet wat
zij gedaan had. Hij legde zijn patience. Het was de tweede patience, die uitkwam.
Tweemaal na elkaar. Hij was goedgehumeurd, als een tevreden kind, en wilde
whisky drinken. Zij zette de flesch bij hem en kuste hem goedennacht. Hij kuste
haar terug. Het was een verstrooide, prikkerige, passielooze zoen, van zijn besnorden
mond. Hij rook een beetje naar whisky...
Ze stond er over na te denken, terwijl ze zich uitkleedde. En ineens overwelmde
haar het besef: dat ze iets tekort kwam in haar leven. Dat ze iets miste. En dat ze
nog iets ànders wou, iets dat ze nooit gehad had: jòng zijn met een jòngen man!
Toen wist ze ook waarom ze Cyriel had gekust. Ze lachte in zich zelf en legde haar
handen op haar borst. Wat klopte haar hart! Als een razende klopte het! Het joeg
een fèlle vreugde als vloeiend vuur door haar aderen! En ze dacht: ‘Nu niet naar
bed gaan! Nu naar buiten gaan en over de wijde vlakte hollen.... Haar voeten nèt
zoo hard laten gaan als haar hart! .... En dan je neer laten vallen in de lucerne, te
liggen op zoo'n geurend bed van paars bloeiende halmen, en dan boven je hoofd
te weten, het lichtblauwe sterrenschijnsel! .... Wat zou de Colonel daarvan zeggen?’...
Ze lachte. ‘Ja,’ dacht ze, ‘wàt zou de Colonel ervan zeggen?’ .... Ze kroop in bed,
trok de dunne deken over zich heen. En met een snik sliep ze in....
Drie weken later zei de Colonel: ‘We moeten Cyriel Palmerson wat méér vragen!’....
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Aan den Colonel had Cyriel niet kunnen weigeren om te komen. Hij wist, dat diens
opdringerige hartelijkheid geen enkel excuus zou aanvaarden. En hij kon toch niet
zeggen: ‘Colonel, Uw vrouw heeft mij gekust!’
Terwijl hij zich kleedde, lachte hij voor zich heen, toen hij dit dacht. Tegen den
ketel stond een spiegelscherf en hij trachtte zich zóó te bukken, dat hij het beeld
van zijn das in de scherf kon mikken. Naast den ketel stond de petroleumlamp, die
een schaarsch licht gaf.
Zorgvuldig strikte hij zijn das. Zorgvuldiger dan anders.... hij loochende het zich
niet.
Op den stoel zonder arm, zat Stan met Mizi op zijn schoot. In de kamer hing,
behalve een etenslucht, een scherpe lucht van spiritus. Die kwam van het strijkijzer,
waarmee Stan Cyriels broek had opgestreken. Het strijkijzer was van Mrs. Mollar.
‘Wat lach je, Sunny?’
Cyriel schrok op; hij had Stan vergeten.
‘Ach niets!’ zei hij onverschillig. Stan keek hem even onderzoekend aan, maar in
het halfduister kon hij Cyriels blos niet zien. Hij legde een hand op een leeg glas,
dat op tafel stond. Er was thee in het glas geweest, nu waren er twee vliegen in.
Toen hij zijn hand op het glas legde, begonnen de vliegen er binnen in driftig te
razen. Diep geïnteresseerd bekeek hij hun rusteloos zoemend rondcirkelen, tot hij
ineens opstond - Mizi redde zich met een lenigen sprong - naar het fornuis ging en
ze met een paar flinke rukken uit het glas in het vuur schudde, waarin ze knisterend
vergingen. Hij staarde in de vlammen en zei:
‘De Colonel is naar Kyabram. Ik heb hem zien uitrijden.’
Cyriel knoopte zijn jas dicht.
‘Zóó?’ antwoordde hij alleen, maar zijn vingers beefden even en hij moest de jas
overknoopen, omdat die scheef dicht zat.
‘Hij zal wel gauw terug komen,’ zei hij toen. Stan mankte weer naar zijn stoel:
‘Nou, je mist anders niet veel aan hem,’ meende hij. ‘Hij is eigenlijk een rotvent,
die ouwe! Sluw als een Schot en opvliegend als een Ier! Ik mag nòg een lamme
voet krijgen, als door die zijn ziel geen zwart bloed vloeit, Sunny! ... Ga je te
paard?’....
‘Ja! Rijd je mee, zoover? Je kunt Major krijgen. Ik rijd Brimmy!’
‘Goed!’ Stan stond op.
‘Pas op het huis, Mizi!’
‘Gnauw!’ zei Mizi. Toen trok Cyriel de deur achter zich dicht, haakte het touwtje
om den spijker in den buitenmuur. Een ander slot was er niet. Dat was ook niet
noodig. Brimmy, aan een dennenboom vastgebonden, gepoetst en gezadeld, hinnikte
blij. Stan bekeek haar even, toen liep hij naar de ‘paddock’, ving Major bij de manen,
legde hem het bit in den mond en
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sprong op den naakten paardenrug. Samen reden ze naar de farm van den Colonel.
Zij waren een zonderling span. Cyriel, recht en stram, in zijn donkerblauw colbert
met de feillooze vouw in zijn broek, een aster in zijn ‘buttenhole’, op de keurig
‘gegroomde’ Brimmy. Stan, in zijn werkkleeren, bungelend om zijn lijf, achteloos
met zijn eene hand in de zak, op den breeden rug van Major. Hij pruimde en af en
toe spuwde hij een breede straal speeksel langs Majors ooren. Zij spraken over het
werk en de lucerneprijzen, die hoog waren door de extra lange droogte. In
Noord-Australië verhongerden honderdduizenden schapen en koeien.
‘Kijk,’ wees Stan, ‘de Colonel is ook begonnen met maaien, vandaag. Zou het
toch gaan regenen?’
De Colonel namelijk maaide altijd op den verkeerden tijd.
Cyriel glimlachte:
‘Dit jaar legt, geloof ik, de Colonel het af tegen de droogte.’
Stan grinnikte.
‘Nou, Sunny, ik ga hier terug. Smakelijk eten! En als je de kans krijgt, gap dan
een sigaar voor me, de ouwe heeft verdomd fijne smokers.’
Cyriel lachte en keek even Stan na, zag hoe hij wegdraafde over het smalle paadje
langs het lucerneveld. Het paadje liep langs het huis en de garage en kwam uit op
den grooten weg naar Kyabram.
Muriel ontving hem in de kleine zitkamer.
‘Mijn man is vanavond niet thuis, hij laat zich wel excuseeren....’ Zij legde haar
hand in de zijne en glimlachte. Zij was geheel onbevangen.
‘Ach, dat is jammer.... dat is....’ stamelde Cyriel verward.
‘Kom nu eens gezellig hier zitten,’ zei ze. Ze schudde op de canapé een paar
kussens recht en klopte op de zitting. ‘Hier, ja! .... zóó!’ .... Plòf, zat ze naast hem.
Niet vlàk naast hem.... op het àndere eind. Er was één leege plaats tusschen hen.
Om zich heen wist hij direct de weldadige warmte van de geciviliseerde luxe dingen:
de zilveren sigaretten doos, de vonken in een paar kleine kristallen glazen, een
bleeke vaas met twee blanke aäronskelken, de koozende intimiteit van de
schemerlamp.
‘Vertel nu eens, wat heb je gedaan, al deze tijd? .... Je had gerust eens uit je zelf
kunnen aanloopen, daarvan was de wereld niet vergaan, weet je... Maar wacht
even, wat wil je drinken? .... Een cocktail, ja?’
Ze wipte op, maakte aan een klein tafeltje, waar allerlei dranken stonden, de
cocktail. Hij zag haar bezig zijn en hij dacht:
‘Hoe ànders deed een vrouw de dingen! En hoe een sfeer van rust en veilig zijn
bracht het, als een vrouw zulke kleine dingen voor je deed!’
Hij liet zich drijven op dezen zoeten stroom van bevrediging, tot alle dingen een
vage achtergrond werden. Alleen zíj bleef! Haar persoonlijkheid van vrouw, die je
om je heen had als vròuw, niet als mènsch! .... Het dieprood
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van haar zijden japon, die ritselde om haar slank lichaam, het rood van haar mond
in het fijne, bleeke gezicht met de warmte van haar twee blauwe glanzende oogen,
het vluchtige parfum, dat òpgeurde uit al haar bewegingen: als ze hem iets reikte,
of zich naar hem toe boog. En over alles heen de melodie van haar stem: een diep
zwaarmoedig mineur, als ze ernstig was.... en haar gorgelende lach....
Zij spraken van Engeland, van Europa.... ze was er twee maal geweest. Zij spraken
van boeken, van poëzie, van muziek, van den oorlog.... van Girgarre. Over den
Colonel spraken zij niet.
Hij hoorde zich zelf spreken, hoorde haar antwoorden; maar al den tijd was hij
zich bewust, dat dit alles er eigenlijk niet op aan kwam, hem niet interesseerde....
Zij aten samen aan de ronde tafel, in den lichtkring van de lamp, die er boven
hing. Het was een koud maal: ham en gevogelte en eieren in mayonaise en sla. En
gebak: een rijke weelde aan room en glazuur. En er stonden, tusschen de schotels,
kleine zilveren vaasjes met poppies, en in heel fijne chineesche kopjes geurde de
thee, die licht en doorzichtig bruin was, als vloeibare amber.
Muriel at als een zorgeloos, uitgelaten kind; koos het blankste vleesch, deed drie
klontjes in haar thee en dan lachte ze opgetogen. Cyriel vertelde van z i j n kokerij....
corned beef meestal. Pannekoeken, alleen als hij tijd had. En lùst! .... Hij werd even
stil. Zij keek lachend in zijn ernstige oogen en hij sloeg ditmaal zijn oogen niet neer;
keek dringend in haar stralenden blik, tot die ernstig werd.... onzeker werd. En
ineens, zij wisten zelf niet waarom, hadden beiden tranen.
Hij sprong op, boog zich over haar heen en kuste haar. Kuste haar mond met
een langen, verlangenden zoen.
In de kamer hing de verstilde tijd, een trillende seconde, die talmde met voorbijgaan
en zich niet stoorde aan het nadrukkelijk tikken van de oude klok.... Ze wisten niets
meer.... dan alleen hun monden aan elkaar, hun gezichten aan elkaar.
‘Hoù je van me?’ fluisterde ze glimlachend.
Hij antwoordde niet. In zijn bevende handen omvatte hij haar gezicht. Hij keek in
haar diepe zwarte pupillen, op haar opgeheven gezicht. Hij keek, alsof hij haar voor
het eerst zag....
‘Wat kijk je?’ vroeg ze weer fluisterend.
En ook op deze vraag antwoordde hij niet. Hij glimlachte en kuste haar wéér....
Een eindelooze tijd ging voorbij....
(Slot volgt)
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Vergeef....
Door Andries de Hoghe
Vergeef dat ik niet eerder u herkende,
niet daadlijk in uw adems kussen proefde
de lentegeurge levenkruidge kracht....
Zoovelen waren doorgaans tusschen ons,
en uw gelaat dat voor een oogopslag
boven de lage wolk van het gewoel
zijn tweelingsterren naar mij openlichtte,
leek wel voor een als ik niet te benaadren
zonder de gunst van duizend middelaars
met valsche schaamte en klein verraad te koopen....
En toch, alleen dit heimelijk verband,
zoo twijfellichte en onbewijsbare afspraak,
was al ziels leeftocht op den langen weg,
den onvermoeiden tocht die jaar aan jaar
uw onberekenbaren ommegang
bijhield van opgejaagde rust naar rust
in onbereikbaarheids beschaamd contact;
en nooit bezonk in den bekorten slaap
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het troeble jachten van denzelfden droom....
Maar als voor 't laatst uw avondlijke gang
zijn inkeer nam tot den olijvenhof,
en in het opgeschrikte fakkellicht
uw ongenaakbaar lijdelijke mond
besmeurd werd met het slijm van het verraad,
dan viel de doodlijke vermoeienis
over mij als een roover in den nacht,
en als een ingegraven dier verzonk
ik in den tijdverloren winterslaap....
En waakte straks ik met den scherpen trek
van uitgevasten levenshonger op,
dan vond mijn zoeken op de zomersche aard
geen spoor van u, geen troost en geen belofte,
niets dan een onweêrlegbaar wrang relaas
van duisternis en bloed en hoon en dood,
en een vereenzaamde verheerlijking
achter de zerkbezwaarde deuren van
de strakke hemelen; een leêg geteem
van stemmen op haar voozen galm verliefd,
een raadselig gezoem van lijkgebaar
druk in de weer om eindlijk 't leven zelf,
het onaanrandbare, in te spinnen in
het gif van eigen afgestorvenheid,
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hing als een dompe mummelende mist
over het sprakeloos geslagen leed
der duizenden eenvoudigen en 't vroom
strakuitgestreken masker van die sluiks
doorgingen met hun onverstoorbaar spel
en gristen onderling en dobbelden
om Judas' weggeworpen zilverlingen....
Mijn opgejaagdheid kwam tot rust noch duur
noch tot de wanhoop van het vol besef,
maar dreef slaapwandlend zonder her of der
met al de dagen en de nachten meê,
totdat van klein en onverhoopt houvast
de toegestoken vingerspits mij greep,
en 'k zag in bloem of stralend kinderoog
den onmiskenbaren vertrouwden schijn
van uw verlichte schaduw, en ik wist
dat niemand anders dan gij zelf alleen
daar levendauwend waart voorbijgegaan....
En dan werd overal uw voetstap groen
van onbekend zoetrokig lentekruid,
en hier en ginds verlieten kinderen
en wonderlijk verdwaasden huis en goed
en lief en maagschap, en een wild gerucht
groeide aldoor sterker uit zijn tegenspraak,
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dat gij, geen dagreis ver, moest zijn gezien
met uw gewonen sleep van jongeren.
Pas in den uittocht der weejammrenden,
van kranken en melaatschen, sloop ik meê,
en vond terecht mij op mijn oude plaats
voor 't eigen nooit verouderd avontuur....
En nu de wereld in haar blinde klem
mij heeft gebroken, en ik weerloos lig,
geschonden en tot machtloosheid vermaald,
en zonder hoop of wil tot vreemde hulp,
nu heeft uw derenis mij zelf gemist
en mij alleen gevonden en geheeld
in dit gaaf zwijgen dat geen einde neemt
en waarin niets niets bleef onuitgezegd....
Ja, ga mij voor.... Ik kom u veilig na
om zooals altijd met u saam te zijn....
Beloof mij niets.... Ik kreeg meer dan mijn deel....
Ik was mijn uur met u in 't Paradijs.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

345

Sara Vierhout
door Josine Reuling
VI
HET is Zondagmorgen. Zij zitten in hun tuin achter het huis. Papagena zit op den
keukendrempel en heeft de oogen stijf dicht van genot door zooveel zachte zon en
warmte. En dat in October. Soms kan een dag in den laten herfst zoo beginnen met
jonge, stralende zon en een lucht vol geuren en lenteverwachting. Daarom zitten
zij ook op dezen Zondagmorgen in hun kleinen tuin achter het huis.
Anna tuurt over het wijde land, waar herfstdraden hangen, naar de rosse bergen
in de verte, die roerloos en goedig staan te wachten in 't overmoedig zonlicht. Er
hangt een wazige stilte. Ergens loopt een kraan, menschenstemmen klinken er vaag
doorheen, in geregelde tusschenpozen kraaien twee hanen met elkaar om het
laatste woord, de een met een helder, driftig geluid, de ander dof en schor.
Anna zal in Godsnaam weer over Linda beginnen! Het is vechten tegen haar
beide dochters, hoor! Zij had zooveel tegenstand niet verwacht.
‘Linda moet dus maar vanavond komen, wat vinden jullie?’ vraagt zij en maakt
een kort en hopeloos handgebaar, als bevestiging van haar eigen vraag. Een
antwoord wacht Anna niet af; zij spreekt door en doet of zij niets van aarzeling en
tegenzin bemerkt en speelt een voortreffelijke comedie. Saar is een lief, fatsoenlijk
schepsel en Nora een lastige, slimme rakker. Het schijnt Anna toe, dat zij vanochtend
zal winnen.... Het wordt tijd, zij hebben er nu al vijf dagen over gepraat en gekibbeld
en gezeurd.... Linda, die arme stomme bliksem....
Anna wenkt Saar - die vlak bij haar komt zitten, het goede oor bereid, de hand
erachter - en glimlacht haar vrindelijksten, spottendsten glimlach tegen Nora, die
bij den naam Linda bij voorbaat een stug en afwijzend gezicht zet.
Anna praat, zooals altijd, langzaam met verheffing van stem en op
vroolijk-onverschilligen toon in Saar's oor. I e t s vroolijker, iets spottender dan anders
klinkt het misschien, maar dat kan door de stralende zon komen. Zij baden letterlijk
in de zon. Anna beschermt soms even haar oogen met haar kleine, fijne hand. Wàt
een dag! Heusch, zij kunnen Linda niet aan haar lot overlaten. Voor een ziekenhuis
heeft zij geen geld, de wijnhandelaar heeft haar in den steek gelaten, de zoon van
den directeur is op reis gegaan en wíe kon weten, dat de Moeder, dat oue Rabbat,
werkelijk zoo koppig zou zijn. Zij wil met Linda niets en niets meer te maken hebben,
haar deur blijft gesloten. ‘Dat wijf is zoo hard als een bikkel,’ zegt Anna en zij vertelt,
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hoe zij zelf bij Linda's Moeder is geweest om over het geval te spreken. Lief en
vrindelijk heeft zij gedaan, grappig, joviaal, vertrouwelijk, twéé vrijkaartjes op tafel
gelegd, terwijl zij inwendig letterlijk siste. Zij heeft voorgesteld de onkosten te betalen
- bij voorbaat misschien? - en zij had een dik bankje te voorschijn gehaald. Zij was
zelf verbaasd geweest hoe dat bankje in haar tasch kwam, zij had geen notie gehad,
dat zij nog zoo rijk was. - Neen hoor, een kiezelsteen is een boterballetje vergeleken
bij dát mensch.
Saar moet lachen, of zij wil of niet en Nora bijt op haar tong om het niet uit te
proesten en kijkt Saar woedend en verachtelijk aan. Die snapt ook nooit wat, die
Suffert. Zij lacht maar direkt. Daar is het Anna immers om te doen.
En Anna wijdt uit over haar bezoek bij Linda's Moeder en zegt nog veel malle,
grappige dingen. Ja, gisteravond is zij bij haar geweest; twee uur heeft zij zitten
soebatten. Daarom ging zij zoo vroeg weg. Dat van dien hoed veranderen was maar
een smoesje en Anna herhaalt het wijsje, dat zij al dagen lang zingt, terwijl in haar
hoofd de begeleiding klinkt: Linda, arme, stomme eendekop.... Neen, meisjes, nu
moeten jullie niet kinderachtig zijn. Het kind kan elk oogenblik komen, daarná blijft
Linda hoogstens tien dagen. Zij moeten er natuurlijk niet mee te koop loopen, zij
zelf spreekt er met niemand over. Het laat Anna steenkoud, wat buren zeggen; als
het zoover is, moet Linda haar zakdoek maar in haar mond stoppen en een beetje
flink zijn. Het gaat niemand wat aan. Het is trouwens de tweede, alles zal wel
meevallen.
Plotseling wordt het kil buiten. Een verre, matte herfstzon werpt bleeke stralen
zonder warmte, de lucht is dun en ijlkoud, je voelt den naderenden winter. Een raam
wordt gesloten. Het geluid der loopende waterkraan verstomt opeens. De hanen
hebben hun kraaigevecht gestaakt, maar ergens kakelt nu een kip, opgewonden
en oorverdovend.
Nora, de koudkleum, wil naar binnen. De anderen volgen. Zij zullen in de keuken
hun koffie drinken. Zondagsochtends drinken zij altijd koffie met room en eten een
krentenbroodje erbij. Nora drinkt chocolade, want zij houdt niet van koffie. De
krentenbroodjes hier zijn niet te vergelijken met de Hollandsche, maar je doet het
ermee. Zij blijven in de keuken zitten, omdat het er warm, klein en gezellig is, en
het er heerlijk ruikt naar de kippensoep, die zacht op een laag vlammetje staat te
pruttelen.
Zij praten erover, hoe het mogelijk is, dat het weer opeens zoo omslaat, al is het
nog prachtig. Nora zegt, dat er sneeuw in de lucht zit, zij ruikt het en Saar lacht haar
uit, zooals altijd om haar wijsheid. Zij praten over honderd kleine dagelijksche dingen,
Saar met haar krentenbroodje in haar ééne en haar andere hand achter haar oor
en Papagena op schoot, Nora met beide ellebogen op de kleine keukentafel, de
handen om haar kroes behagelijk haar chocolade slurpend.
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Anna zegt niets. Zij wacht! Zij kijkt van den een naar den ander, blaast Papagena
in 't oor, eet langzaam met berustenden tegenzin haar krentenbroodje en wacht.
‘Ja, het moet dan maar,’ zegt Saar opeens. Zij haalt als vragend haar schouders
op en de trouwhartige blauwe oogen kijken hulpeloos. ‘Ik begrijp er wel niets van,
hoe het allemaal gaan moet, maar als zij nergens anders heen kan en geen geld
heeft....’ Weer haalt Saar haar schouders op en staart Anna aan. Een hulpelooze
blauwe blik.
‘Bah!’ roept Nora, schuift wild haar beker van zich af, staat op en holt de keuken
uit. In haar oogen staan groote tranen.
‘Wat is dat nu? Waarom loopt zij weg? Huilde zij?’ Saar wil Nora achterna gaan,
Anna houdt haar terug.
Nora holt de straat uit, holt een andere straat in en draaft het plantsoen door,
waar volkskinderen met ernstige ouwelijke gezichten op banken zitten of een spelletje
doen. Zij hebben hun Zondagsche jurken aan en moeten op veel kleine broertjes
en zusjes passen. Nora begint langzaam te loopen. Haar hart bonst tot diep achter
in haar rug. Hè, dat was fijn! Zij is nu niet meer woedend en behoeft ook niet te
huilen. Die Saar! Wat een suffert! Als Sáár niet gewild had, zou Anna Linda, die
naarling met haar leelijken dikken buik als de groote trom, vást niet in huis gehaald
hebben. Nú kan Saar weer alles doen, terwijl zij heelemaal niet weet, hoe of wat.
Want hoe je kindertjes krijgt, zal zij in het Gesticht vast niet geleerd hebben. Nora
moet lachen. Alle kinderen komen 's nachts en Saar kan natuurlijk uit de veeren om
den dokter te halen, Saar kan de luiers spoelen en het kind wasschen en doen,
want Anna heeft er geen tijd voor en Linda is al die dagen ziek. Die zal wel smullen
van Saar's heerlijke kippensoep.
Nora voelt weer een groote woede in zich opkomen tegen Linda, dat mormel!
Geen wonder, dat de wijnhandelaar haar in den steek heeft gelaten, want zij spotte
altijd met zijn kale hoofd. De wijnhandelaar weet misschien niet eens, dat zij een
kind krijgt. Zoo ís Anna, als het om een van de collega's gaat, moet er alles voor
gebeuren. Hoe dikwijls heeft zij zelf niet op Linda gescholden, en gezegd dat zij een
stom varken was, een dellebel.
Nora merkt niet, dat zij op een bank zit in het plantsoen en met een lange, doode
tak figuren in het zand trekt. Iets verderop speelt het troepje kinderen een spelletje
met een liedje en in de handen klappen. Een opgeschoten meisje van Nora's leeftijd
komt naar haar toe.
‘Speel je mee?’
‘Ja.’
‘Wij doen figuren staan,’ verklaart het meisje, ‘kijk! zoo!’ En zij neemt een ander
meisje, een klein dik propje, en slingert haar aan de hand in het rond, laat los, de
rondgeslingerde blijft staan en neemt een sierlijke houding aan: één dik kort beentje
vooruit, de armen in haar zij, het hoofd schuin
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opgeheven. De een na de ander wordt rondgeslingerd en staat zijn figuur. Het
opgeschoten meisje is het laatst aan de beurt. Zij draait eenige malen om zichzelf
heen en staat figuur hoog op wiebelende teenen, de armen omhoog gestrekt. Een
ander knielt als een engel op een plaatje; op één knie, de handen biddend tegen
elkaar. Er zijn ook twee kleine jongens bij. De een doet als een bokser en de ander
kijkt voorover met zijn hoofd onder zijn beenen door en steekt zijn tong uit. Nora
staat op één been, met achter haar hoofd samengevouwen handen. De knielende
engel wordt gekozen. De kleine jongen, die zijn tong uitstak, vloekt en zegt wel
twintig leelijke gemeene woorden, heel vlug achterelkander.
‘Ik zal het aan Moeder vertellen,’ zegt zijn zusje ernstig.
‘Rotkreng, stinkgat,’ roept de jongen. Maar zij slingeren alweer. Zij spelen met
doodelijken ernst en zijn in de keuze der mooiste figuur pijnlijk rechtvaardig. Nora
wordt drie maal gekozen door het kleine propje.
‘Ik kan het niet helpen, hoor,’ zegt het propje tegen het opgeschoten meisje, want
zij zijn vriendinnetjes en het is hard voor het opgeschoten meisje dat het vreemde
kind in propje's oog mooier figuur staat dan zij.
De kleintjes moeten zich alleen vermaken. Zij kijken hoe de grooten spelen en
vinden het mooi en onbegrijpelijk. De kleinste zit heel alleen op een lange bank. Hij
ziet blauwrood van de kou en begint zoetjes te huilen. Uit zijn kleine, fletse oogjes
rollen dikke tranen en onder zijn neusje hangt een groenwit snotje. Midden in zijn
kleine huilbui wacht hij even, alsof hij droevig peinst over diep verdriet, huilt dan
tevreden verder, een klein en koud jongetje van nauwelijks twee jaar.
‘Hoe heet jij?’ vraagt Nora aan het propje.
‘Frieda.’
‘Ik heet Nora. Ik speel niet meer. Dag.’
‘Dag!’ Het propje knikt, de anderen zeggen niets. Zij staken even hun spel, staren
Nora na en beraadslagen met ouwelijke bedaardheid en kinderlijken ernst, wat voor
een nieuw spelletje zij nu zullen spelen.
‘Vinden jullie dát nu een aardig kind?’ vraagt het opgeschoten meisje met een
schril stemmetje.
‘Zij heet Nora,’ antwoordt het propje uit de hoogte. Het opgeschoten meisje zwijgt
en kijkt boos.
Nora besluit haar allerbeste, liefste vrindje, den kleinen Hjalmar te gaan zoeken.
Misschien hebben de groote jongens hem wel meegenomen de bergen in, omdat
het zulk mooi weer is vandaag, maar dikwijls vinden de jongens het te lastig om
Hjalmar mee te nemen in zijn wagentje. Al is het een gemakkelijke sportwagen en
Hjalmar een vrachtje, licht als een veer, toch hebben de jongens meestal geen zin,
vooral als het bergop gaat, of als zij de kleine, smalle zijpaden inslaan. Dat is hun
te lastig met den wagen van Hjalmar. Als haar groote vrind Fred erbij is, ja, dàn
gebeurt het wel. Fred draagt den
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wagen met Hjalmar erin, sjouwt hem over ongelijke steenige bergpaden en springt,
als het moet, met Hjalmar, sportwagen en al over een beek van bijna twee meter.
Maar haar groote vrind Fred heeft tegenwoordig weinig tijd voor zwerftochten met
de jongens. Hij is op het gymnasium en leert latijn.
In het park vindt zij Hjalmar nergens. Niet bij den zandhoop en niet bij de fontein,
ook niet bij den eendenvijver. Nora zal naar zijn huis loopen. Het is wèl ver, en
jammer genoeg heeft zij haar hoepel niet meegenomen, want met de hoepel is nooit
iets ver, al hol je drie uur achter elkaar. Maar zij wil toch naar Hjalmar toe gaan.
Alles liever, dan naar huis nu met die Linda.
Hjalmar woont in een van die heel kleine houten huisjes, die gebouwd zijn voor
de arbeiders. Maar de arbeiders wonen er niet, want de beste kleermaker van het
stadje en de chefkok van het eenige groote Hôtel kun je geen arbeiders noemen
en ook niet den boekhouder van de Bank. Dat heb je ervan, als je aardige moderne
huisjes bouwt voor de arbeiders. Nu wonen er nette Socialisten. Ook Hjalmar woont
er met zijn Moeder en zijn beide Tantes en den onderwijzer van de volksschool, die
hun commesaal is. Hij slaapt in het kleine zijkamertje met het schuine dak. Hij heeft
er gelukkig geen hinder van, maar de vorige onderwijzer moest erom weg, want hij
had nachtmerries en stootte verschrikkelijk zijn hoofd, als hij in zijn bed overeind
vloog. En als je het bed tegen den anderen muur zette, is er geen plaats voor de
waschtafel en den stoel en het boekenkastje.
Hjalmar's Moeder is een groote, magere vrouw. Zij was vroeger een heel knap
meisje, zeggen de menschen, en zij zou nog wel knap zijn, als zij niet zoo geel zag
en goede tanden had. Zij heeft nu nog maar vier tanden, dat is niet mooi om te zien.
Hjalmar's Moeder heeft het aan haar hart. Zij kan niets doen. Booze tongen zeggen,
dat het niet zoo erg is, en de tantes zeggen, dat het zenuwen zijn en dat het is
gekomen door Hjalmar's ziekte. Jawel, het is gemakkelijk om alles zenuwen te
noemen. Zenuwen of niet, Hjalmar's Moeder kan niets doen. Zij kan Hjalmar's
wagentje niet trekken, zij kan niet opendoen, als er gebeld wordt en geen kopjes
wasschen. Een enkelen keer stopt zij een kous, maar in den regel doet zij niets en
zit voor het raam naar buiten te kijken of te lezen. Iedereen houdt van Hjalmar's
Moeder, want zij is zacht en vrindelijk en klaagt nooit. Een gesprek kun je nauwelijks
met haar voeren, want zij is buitengewoon schrikachtig en grijpt dadelijk naar haar
hart, als er onverwachts iets valt of als je plotseling moet niezen.
De Tantes zijn veel ouder dan Hjalmar's Moeder. Tante Clara is haar vriendin en
Tante Charlotte haar oudste zuster. Maar Hjalmar noemt hen beiden Tante en
iedereen doet dat.
Charlotte is onderwijzeres. Van háár inkomen - het beetje, dat de commesaal
oplevert, kun je nauwelijks meetellen - moeten zij leven. Nog maar een paar jaar
en Tante Charlotte gaat met pensioen. Zij is klein en tenger
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en droog als een stokvis. Zij heeft geen pleizier meer in haar werk. De tegenwoordige
kinderen zijn veel luier, stouter en onopgevoeder dan haar vroegere, zegt zij. Het
is bijna een geluk, dat Hjalmar niet naar school kan. Hij zou bedorven kunnen worden
door de tegenwoordige jeugd. Hjalmar is Tante Charlotte's kleine afgod.
Clara doet de huishouding. Zij is groot en vlug en versch als een cadetje, zóó uit
den oven. Haar grijze haar is een vergissing. Zij draaft van vroeg tot laat door het
kleine huisje, sjouwt naar de markt met een net met groote mazen, altijd Hjalmar in
zijn sportwagentje achter zich aan, zij blaakt van gezondheid, is praatziek en heeft
een zwak voor vetplantjes en voor den onderwijzer, die Wolfgang heet naar Goethe
en een stille en bescheiden jongen is. Hjalmar gaat bij Tante Clara boven iedereen
en alles.
Hjalmar zelf, het kleine ventje, Nora's liefste vrindje - als zij moest kiezen tusschen
hem en Fred, of tusschen hem en Saar, zou zij er gewoon om moeten loten - heeft
een smal, ivoorkleurig gezichtje, ovaal en spits toeloopend als een kievitsei, en
kleine diepliggende grijze oogen. Het is, of Hjalmar's oogen wegzinken in zijn kleine
hoofdje, of er niets overblijft van zijn gezichtje dan het hooge ivoorkleurige voorhoofd
en de dikke witblonde haren, zacht en glanzend als zij en bij zijn kruintje in een recht
omhoogstaand bosje gegroeid. Hjalmar is acht jaar oud. Sommigen houden hem
voor vier, anderen voor twaalf jaar. Er zijn ook menschen, die zeggen: hij is een jaar
of acht. Hjalmar heeft een heldere, doordringende stem en als hij spreekt, weet je,
dat hij prachtig moet kunnen zingen, met het hooge, zuivere geluid van een
koorknaap. Bijna iedereen weet, hoe prachtig Hjalmar zingt, want als zij hem zelf
nog niet hoorden, wordt het hun wel verteld door Hjalmar's Moeder of door de Tantes,
of zij hoorden het van buren en vrinden. Zij allen zijn er niet weinig trotsch op en
vertellen het graag en aan iedereen, en iedereen vertelt het weer vol trots verder
aan een ander. Het is moeilijk om eenvoudig te zijn. Het is nog moeilijker om geen
medelijden te hebben. Bij Hjalmar is het uitgesloten, want hij is een zielig, ongelukkig
ventje, en moet altijd in zijn sportwagen zitten, omdat hij lamme beentjes heeft.
Werkelijk de menschen hebben diep medelijden met Hjalmar en zij raken er niet
over uitgepraat en stortten hun medelijden uit, gul en zonder ophouden.
Hjalmar's diepliggende, kleine en wijze oogen kan het heelemaal niet schelen,
dat hij lam is en in zijn sportwagentje moet zitten en zijn witblonde steile kuifje boven
op zijn kruin lacht erom. Het is maar goed, dat de menschen met hun medelijden
de oogen en het kuifje niet zien. Zij zouden teleurgesteld zijn.
Eindelijk is Nora er. Een paar huizen voor Hjalmar's woning gaat zij even op het
trottoir zitten om uit te rusten, want zij is moe. Het is zeker wel drie kwartier loopen
geweest. Nora is blij, dat zij naar Hjalmar gaat. Zij komt
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graag in het kleine houten huisje, zij zijn allen aardig, de Moeder, Tante Clara en
de stille onderwijzer Wolfgang met zijn dunne haren en zijn grooten bril op. Tante
Charlotte is de minst aardige. Als je het eerst naar háár toegaat, een diepen kniks
maakt en haar netjes de hand geeft, is zij wel tevreden en wordt vrindelijk. Nora
denkt er helaas niet altijd aan en gaat eerst naar Hjalmar's Moeder. De Moeder is
toch het hoofd van het gezin. Maar Tante Charlotte vindt, dat zij het hoofd is, want
zij leven van háár inkomen.
Nora trekt aan de bel, die mager rinkelt. Wolfgang doet open.
‘Dag Noortje,’ zegt hij, ‘wij kegelen, kom maar gauw meedoen.’
Nora komt binnen en stapt dadelijk naar Tante Charlotte. Gelukkig, zij denkt eraan
en Charlotte is heel vrindelijk. Hjalmar's Moeder zit voor het raam te lezen. Zij vindt
het prettig, dat Nora er is, zij moet den heelen dag blijven.
‘Ik wil wel, als het mag,’ antwoordt Nora en kijkt naar Tante Charlotte. Tante vindt
het goed en zal naar de keuken gaan om het aan Tante Clara te zeggen.
Nora kan nu haar vrind Hjalmar begroeten. Zij reiken elkaar zwijgend de hand.
Prettig, dat je gekomen bent, héél prettig, zeggen zijn wijze kleine oogen en zijn
kuifje is er ook heel blij om. - Als ik jou zie, vergeet ik de anderen, Saar en Fred en
het vervelende gezeur met die malle Linda, zegt Nora's stug en een beetje verlegen
gezicht.
Hjalmar hangt over zijn sportwagentje heen en kegelt. Wolfgang zit in den anderen
hoek van de kamer op zijn hurken en zet de omgevallen kegels opnieuw op. Daar
gaat de bal! Hjalmar heeft een goeden gooi. Acht kegels vallen om, mooi hoor! Nu
is Nora aan de beurt. Zij zullen een nieuw spel beginnen. Wolfgang zal optellen en
de kegels opzetten. Nora knielt op den grond en gooit. Er vallen twee kegels om.
Het is nog niet zoo eenvoudig als het lijkt, kegelen!
Tante Clara stuift binnen. Hjalmar's Moeder grijpt naar haar hart, zoo wild als
Clara de deur opengooit. Tante Clara vindt het echt leuk, echt gezellig, dat Nora
gekomen is. Zij moet den heelen dag blijven. Vanmiddag gaan zij een tochtje maken
naar den Kleinen Berg, en vanavond maakt zij eierstruif, daar houdt Nora zeker ook
wel van.
‘Haar zuster moet het wél weten,’ zegt Tante Charlotte en Wolfgang biedt dadelijk
aan om het te gaan zeggen.
‘Is het niet te ver voor je, Wolfgang?’ vraagt Clara.
‘Wel neen,’ antwoordt Charlotte, ‘het is buitendien prachtig weer.’
De stille Wolfgang zal dus even naar Nora's huis loopen om te vragen, of zij tot
vanavond blijven mag en Hjalmar gaat met Nora naar zijn eigen kamer, waar zijn
speelgoed staat en zijn boeken liggen, alles op keurig gebeitste plankjes, vijf
centimeter van den grond. Dat hebben de Tantes voor hem laten timmeren. Onder
het raam staat zijn aquarium. Je zou denken, de visschen hebben geen licht genoeg,
maar zij vinden de zachte schemering
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juist prettig. De kamer heeft twee smalle ramen, en op beide vensterbanken staan
Tante Charlotte's vetplantjes. Het zijn er wel dertig.
Nora trekt Hjalmar's wagentje vlug en handig door de deur, de gang over en zijn
eigen kamer in. Zij is het gewend. Nergens stooten de wielen aan. Zij gaat even
terug om het kegelspel te halen, want Tante Charlotte - Nora ként haar - heeft het
land aan rommel. Charlotte spreekt er juist over met Clara, hoe 'n vreeselijk kind
Nora Crielaart is op school. Zij vecht en ranselt er op los als een jongen - als een
straatjongen, Clara! - en het scheelde laatst niet veel, of zij hadden haar eraf
gestuurd, maar dat ligt aan de opvoeding, je begrijpt, met zóó'n Moeder....
‘Hier bij ons is Nora altijd....’
‘Dat is juist, wat ik zeggen wilde, Clara, je laat mij nóóit uitspreken, het ligt aan....’
Charlotte mag wérkelijk niet uitspreken, want Nora komt binnen; Hjalmar's Moeder
grijpt naar haar hart van de schrik. Hè, die Charlotte heeft altijd zulk een
onaangenamen toon. Hjalmar's Moeder leest verder in het boek, dat zij bijna van
buiten kent. Een nieuw boek zou haar te veel opwinden. Zij heeft een vast aantal
boeken, die zij kent en steeds weer leest. Zelfs daarin komen gedeelten voor, waarbij
zij onder het lezen naar haar hart grijpt. Zij heeft daarom die gedeelten met blauw
potlood aangestreept. Als zij een erg slechten dag heeft, slaat zij de aangestreepte
bladzijden zorgvuldig over. En dan zijn er nog booze lieden, die beweren, dat
Hjalmar's Moeder niet ziek is.
Nora ruimt haastig het kegelspel op. Zij voelt zich verlegen worden onder het
plotseling zwijgen, toen zij binnen kwam.
‘Hoe gaat het met je Moeder, Liefje?’
‘Goed, Tante Clara, dank U.’
‘En met je lieve zuster?’
‘O, heel goed, Tante Charlotte.’
‘En hoe gaat het op school?’
Nora probeert een braaf gezicht te zetten en kijkt Tante Charlotte dom aan.
Charlotte is een vriendin van Handwerkdame, zij weet het noodige. Zij vraagt
natuurlijk expres. Flauw hoor! Alle Frikken zijn hetzelfde.
‘O, gewoon, Tante Charlotte.’
Nora blaast den aftocht zoo gauw zij kan en Clara en Charlotte beginnen opnieuw
over Anna Crielaart, de zangeres, en haar dochters en Clara vertelt, dat zij Anna
een paar maal gesproken heeft en haar héél, héél aardig vindt, waarop Charlotte
verontwaardigd uitroept: ‘Hoe kún je, Clara, zij vindt ons niets, oude burgerjuffrouwen
vindt zij ons en zij is altijd geschminkt.’
Hjalmar's Moeder grijpt naar haar hart. Niemand weet of het is om den roman,
dien zij leest of om Charlotte's onaangenamen toon. Maar dat Anna Crielaart keurige
kinderen heeft, waarvan de oudste zelfs onbegrijpelijk
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netjes en degelijk is, daarover zijn de Tantes Charlotte en Clara het op dezen
prachtigen Zondagmorgen eens, roerend eens!
Nora speelt met Hjalmar in zijn eigen kamer met de gezellige gebloemde gordijnen,
de dertig vetplantjes voor de smalle ramen, de lage gebeitste planken, het vele
speelgoed en het mooie aquarium. Zij bouwen samen een groote burcht van alle
steenen van Hjalmar's drie bouwdoozen. De kaarten van het kwartetspel zijn de
ruiten en kurken door ronde openingen zijn de kanonnen en Nora vertelt Hjalmar
uit het boek van den edelen zwarten Ridder. Hjalmar kan er nooit genoeg van krijgen.
Met Kerstmis zal Nora hem het boek cadeau geven, zij heeft geld genoeg in haar
spaarpot van Saar en Anna legt er wel bij, als het niet genoeg mocht zijn, maar zoo
heerlijk als het vertellen zal het vóórlezen niet zijn. Als je voorleest, moet je steeds
in het boek kijken. Als je vertelt, kun je alles nadoen en voordoen. Een sprong over
een barrikade: hop, over een stoel. Twee doffe schoten: pief, paf, twee nadrukkelijke
vuistslagen op het vloerkleed. Den eed zweren bij het vaandel: je zakdoek aan een
potlood gebonden. Verder kun je kruipen en sluipen door de kamer, je oor op den
vloer leggen om te luisteren naar het kreunen der gevangenen in den vochtigen
kelder, je handen wringen in wanhoop....
Niemand ziet Nora ooit zoo. Saar niet, Anna niet, niemand. Enkel bij Hjalmar is
Nora heelemaal zoo als zij graag is. Hjalmar volgt in ademlooze spanning haar
verhalen, hij lacht vroolijk als het vroolijk is, hij is werkelijk erg bedroefd, als het
slecht afloopt met den held, hij krijgt een zachtroode kleur van opgewondenheid,
net als Nora.
Zij heeft een heerlijken dag. Wolfgang is veel eerder terug, dan zij verwachten en
Nora mag blijven tot vanavond. Saar komt haar om half acht halen.
Als zij gegeten hebben - Hjalmar wordt door Wolfgang uit zijn sportwagen getild
en in den grooten leuningstoel vóór de tafel geschoven; hij zit hoog en parmantig
op het matrasje op den stoel met veel kussens rondom - gaan zij zich gereed maken
voor den tocht naar den Kleinen Berg. Nora wil Hjalmar graag in zijn Zondagsch
blauwkeeperen jasje helpen met de twee rijen gouden knoopen, maar Tante Charlotte
doet het al. Tante Clara legt zijn mooie vachtje over zijn beentjes en Hjalmar maakt
zelf de riemen vast en zet zijn matrozenmuts op met de wapperende lintjes opzij.
Zijn Moeder blijft alleen thuis. Zij vindt het niets erg, zegt zij zacht lachend, en haar
vier tanden lachen vrindelijk mee.
Wat een heerlijke dag! Wolfgang wil samen met Nora Hjalmar's wagentje trekken,
eerst langzaam, kalmpjes en dan heel hard hollen, dan geniet Hjalmar en roept: hu,
paarden! Maar de Tantes zeggen: loop jij nu rustig met ons, Wolfgang, jij trekt
Hjalmar dikwijls genoeg,’ en nemen hem in hun midden. Nora en Hjalmar vinden
het jammer, Wolfgang wordt zoo vroolijk, als hij met hen alleen is. Wolfgang zelf
zou het ook jammer vinden, als hij er niet te bescheiden voor was.
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Eén spelletje doet Nora met Hjalmar, dat zij van haar grooten vrind Fred geleerd
heeft. Autorijden! Het is een gevaarlijk spel en eenvoudig niemand durft het met
Hjalmar te spelen. Hij zou het ook met niemand van de jongens wíllen spelen, om
van de meisjes niet eens te spreken.
Autorijden kunnen zij enkel in hellende straten. Hjalmar pakt de stang van zijn
sportwagen vast onder aan bij het dwarslatje, dat Fred er expres heeft aangetimmerd,
Nora geeft hem een duwtje en gaat dan zelf in de vaart achter op den wagen zitten,
de handen op de lage zijkanten. Hjalmar stuurt en roept: ‘toe, toe!’ en Nora houdt
den wagen in evenwicht. Af en toe duwt zij na met haar voet en zij rijden harder.
Dat noemen zij: gas geven. Het evenwicht houden is de groote moeilijkheid, want
de straten hellen sterk en de wagen is heel licht. Als je één seconde je evenwicht
verliest, slaat hij om. Veel kinderen doen hetzelfde spelletje met hun sportwagens
en zij slaan dikwijls om, vooral bij de bochten. Je kunt er leelijk bij vallen, wat per
slot niet erg is, maar bij Hjalmar ontzéttend zou zijn. Het is dus geen wonder, dat
niemand van de kinderen het waagt autorijden te spelen met Hjalmar.
Nora heeft het pas dezen zomer van Fred geleerd. Vlak na de groote vacantie
was het, toen Fred zei: ‘Ik krijg nu zooveel werk, jij moet af en toe eens autorijden
met Hjalmar. Ik zal het je leeren.’ Prachtig was het, zooals Fred les gaf. Als zij de
straat afreden, holde hij altijd mee en commandeerde: gas geven, remmen!
afspringen - inhouden bij de bocht, stoppen! Voor Hjalmar waren het heerlijke dagen,
maar Nora was soms ziek van de hartkloppingen en duizelig van moeheid.
‘Nu ken je het,’ zei Fred op een goeden dag.
Zij zijn de straat driemaal afgereden, hebben de bocht prachtig en schèrp genomen
en Nora moet nu hard trekken om de anderen in te halen. Den Kleinen Berg op
helpt Wolfgang toch mee en boven zitten zij heerlijk in den tuin van het Restaurant
‘De Rozenbottel’ en Nora en Hjalmar drinken limonade met een rietje en eten
kokoskoek, de Tantes drinken bier en de stille Wolfgang bestelt een glas karnemelk,
want hij is geheelonthouder.
Vóór zij het weten, is de dag om. 's Avonds smullen zij van Tante Clara's eierstruif
en daarna moet Nora nog even haar vetplantjes bewonderen. Zij bekijken de vette
vrindjes één voor één. ‘Zij zijn zoo dankbaar,’ zegt Tante Clara, ‘je moet voelen, wat
zij noodig hebben.’
Hjalmar mag tot half acht opblijven. Precies op de minuut rinkelt het magere
belletje. Nora neemt afscheid van iedereen en reikt Hjalmar weer zwijgend de hand.
‘Hè, gelukkig, dat je er bent,’ klinkt Saar's zware stem, ‘ik mis je altijd, als je zoo'n
heele dag weg bent.’ Nora krijgt een dikken zoen.
‘Je zult eens wat zien! Anna en ik hebben den heelen middag gewerkt als paarden.’
En thuisgekomen neemt Saar Nora mee naar den zolder, die
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opeens geen zolder meer is, maar met lappen en doeken keurig is veranderd in
een kleine kamer. Tegen den muur dwars tegenover het ronde zolderraampje staat
Saar's eigen bed, helder met schoone lakens en een deken erbij, want het is koud
hier op zolder, al zullen zij de oude witte petroleumkachel branden, die Saar heeft
schoongemaakt. Er staat een waschtafel, twee stoelen, een nachtkastje, een rond
tafeltje met een grijs linnen kleedje erover. Op het nachtkastje staat een waxinelichtje
en een groote, gedeukte koebel en op het ronde tafeltje staat een kandelaar met
een dikke witte kaars erin en onder een handdoek ligt een stapeltje kinderkleertjes.
Naast het bed aan het voeteneind, stevig tusschen twee stoelen, staat de groote
houten waschtobbe, met een kussen erin en een dunne wollen deken dubbel in een
laken genaaid. Onder het ronde zolderraampje staat werkelijk, schoon en glimmend,
hun oude witte petroleumkachel, dien zij nog gebruikten op de kamer bij de
Dragonder.
‘Is het niet keurig?’ vraagt Saar opgetogen. ‘Wij hebben gewerkt, hoor! Anna's
enkele vrije Zondagmiddag is er heelemaal bij ingeschoten. Zij moet net weg zijn.
Zij zou om acht uur het huis uitgaan. Vanavond brengt zij Linda mee. Is dit geen
mooie en praktische wieg?’
‘Komt het vannacht?’ vraagt Nora een beetje angstig en heel nieuwsgierig.
‘Er is veel kans op,’ zegt Anna.
‘Waar slaap jij?’
‘In de huiskamer op de divan. Dat gaat uitstekend. Als het nu zoover is, moet
Linda bellen, zie je! Dit ding maakt zoo'n lawaai - hoor maar! - dat Anna dadelijk
haar bed uitvliegt en mij waarschuwt.’ En Saar luidt de oude koebel, die een diep,
schallend geluid geeft.
‘Moet de dokter dan gehaald?’
‘Wat zeg je? Ja, de dokter moet natuurlijk gehaald. Ik wil er niet bij zijn, in geen
geval. Ik wil wel voor het kind zorgen, dat snap je.’
‘Wie haalt den dokter?’
‘Nu - ik - of Anna -’ zegt Saar aarzelend.
‘Dat kan ík toch best doen,’ roept Nora.
‘Ja, jij kunt het ook doen, als je wilt,’ antwoordt Saar blij. Er valt een pak van haar
hart.
‘Ja, ik doe het. Ik kan het hardst loopen.’
‘Je kunt ook naar de apotheek gaan en daar telefoneeren, maar loopen gaat
vlugger, zegt Anna. De dokter woont niet zoo ver.’
's Avonds heel laat komt Anna thuis. Nora ligt nog wakker. Zij hoort gedempt
praten door de dichte deur en even later komt Anna de slaapkamer binnen. Zij licht
voorzichtig de deken op, wat zij altijd doet, om te zien of Nora wakker is. Anna houdt
graag een praatje met haar zoo 's avonds laat. Nora lacht en gluurt door kleine,
moeë slaapoogjes.
‘Ik zal de dokter gaan halen!’
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‘Goed, mijn oudje, neem je hoepel mee!’
Nora lacht, trekt Anna naar zich toe en kust haar. Op den zolder hooren zij
gestommel. Anna zet de deur van de slaapkamer half open. Zij kunnen Saar op den
divan zien liggen. Het gaat prachtig. Zij wuiven elkander goeden nacht. Anna doet
het licht uit.
Nora ligt nog lang stil en gespannen te luisteren. Elk oogenblik kan de koebel
luiden. Dan komt er een kindje. Een kindje, dat in de waschtobbe gelegd wordt, een
kindje, waar zij den dokter voor gaat halen. Nù weet nog niemand, of het een jongen
of een meisje zal zijn.
Het slaat twee uur. Saar begint zachtjes te snorken en Anna krijgt haar hoestbui.
Zij gaat overeind zitten en hoest en hoest en als het even stil is, drinkt zij kleine
slokjes water uit haar glas, ademt diep - het kan ook een zucht zijn - en begint
opnieuw te hoesten.
Nora sluimert in en wordt weer wakker. Anna hoest nog, maar het zal dadelijk
ophouden. Nora kan het precies hooren.
Het slaat drie uur. Eerst geeft hun klok binnen op den schoorsteen twee zuivere
zilveren slagen en dan slaat de klok buiten; zwaar en langzaam dreunen de slagen
door de stilte van den nacht. Anna's hoestbui is gezakt. Zuchtend gaat zij liggen.
Nora valt in slaap. De oude, gedeukte koebel luidt dien nacht niet.
(Slot volgt)
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Kroniek
Boekbespreking
Dr. B. Hunningher, Het dramatische werk van Schimmel in verband met
het Amsterdamsche tooneelleven in de 19e eeuw, Amsterdam, H.J.
Paris, 1931.
Dr. J.P. Boyens, Mr. Carel Vosmaer, N.V. Boekdrukkerij ‘Helmond’,
Helmond, 1931.
Twee nieuwe dissertaties, beide van Utrechtsche studenten, en beide handelend
over belangrijke nederlandsche litteratoren uit de 19e eeuw; schrijvers, wier
productieve arbeid voornamelijk vóór de Nieuwe Gids-beweging geleverd werd,
maar met wier figuren wij die beweging en den modernen tijd al dicht naderen waarlijk, er komt vernieuwing in den wetenschappelijken letterkundigen arbeid en
het inzicht groeit dat er méér belangwekkende perioden in onze litteraire geschiedenis
zijn dan de late middeleeuwen en de vroege zeventiende eeuw! Ik acht dit een zeer
verheugend feit en geloof ook wel te begrijpen welke Utrechtsche krachten het zijn,
die hiertoe bezielend meewerken.
‘Schimmel's pogingen tot verbetering van ons tooneel zouden een afzonderlijke
historische studie en zeer grondige behandeling verdienen.’ De wensch die ligt in
*)
deze, mijn eigen, woorden van 1907 is thans op degelijke en afdoende wijze vervuld,
Dr. Hunningher heeft er zich niet met een Jantje van Leiden afgemaakt, integendeel,
hij deed nog veel meer dan mijn wensch vervullen, gaf een uitgebreid overzicht van
het amsterdamsch tooneelleven in de geheele 19e eeuw en zoowel van Schimmel's
dramatisch-productieven als van zijn paedagogischen en leidenden arbeid. En hij
deed dat met groote geanimeerdheid en genegen toewijding, hij deed het in alle
opzichten goed, gedistingeerd, geestig soms, critiseerend zonder hatelijkheid,
prijzend zonder het overdreven, het dilettantisch enthousiasme, dat totnogtoe zoovele
geschriften over onze vroegere tooneelspelers verdacht maakte. De heer Hunningher
is iemand met niet alleen streng wetenschappelijke maar ook zuiver artistieke
neigingen en bekommernissen - zijn ‘stellingen’ bewijzen het mede. Ik geloof dat
wij hem dankbaar moeten zijn, en ik weet wel zeker dat juist aan schrijvers als hij
zich hier toont, helder, gevoelig en onbevooroordeeld, in ons land groote behoefte
bestaat.
En ook Dr. Boyens heeft door zijn karakteriseerende levensgeschiedenis van Mr.
Carel Vosmaer m.i. deugdelijk werk geleverd. Men bemerkt, al lezend, zéér wel dat
hij katholiek is en van de anti-katholieke - juister: anti- godsdienstige - uitingen van
Vosmaer met wrewel kennis genomen heeft. Des te meer reden om zijn objectiviteit
en onpartijdigheid te prijzen. Al had mis-

*)

Mannen en Vrouwen van Beteekenis: H.J. Schimmel, bl. 25.
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schien van Vosmaer's journalistieken arbeid wel iéts meer goeds gezegd kunnen
worden, de verwijten dien pedanten kunstrechter hier gemaakt lijken mij alle ten
volle verdiend. Het verbaast ons thans te bemerken voor hoeveel grofheden aan
het adres van andersdenkenden de toch waarlijk zelf niet zoo diep wijsgeerig
aangelegde V l u g m a r e n -schrijver verantwoordelijk gesteld moet worden. Zoo
vergaat het zonder twijfel velen die zich gedragen voelen door den geest van hun
tijd; wie tegen dien geest ingaat moet heel wat beter op zijn woorden passen!
Dat zijn groote en gerechtvaardigde bezwaren tegen den journalist Vosmaer Dr.
Boyens niet hebben gehinderd in zijn waardeering van den romanschrijver en den
dichterlijken vertaler valt m.i. eveneens ten zeerste te prijzen. Dat ook die
waardeering haar duidelijke grenzen heeft, lijkt mij intusschen heelemaal geen
wonder! Ik heb zoo'n idee dat Mr. Vosmaer's novellistische arbeid er bij ernstige
critiek van modern romanschrijvers-standpunt veel erger gehavend af zou zijn
gekomen. Ook van dezen jongen doctor in de letteren geven de stellingen - evenzeer
als het proefschrift zelf - blijk van groote artistieke belangstelling en van opgewekt
litterair medeleven.
Hoopvolle teekenen, deze beide dissertaties! De hoogleeraars der Utrechtsche
litteraire faculteit weten hun begaafde leerlingen wél te leiden.
H.R.

Eline van Stuwe, Hotel de Residentie, 2 deelen, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Eline van Stuwe, Een Vader met zes Dochters, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Een paar aardige boeken geeft Eline van Stuwe ons; vooral het tweedeelige ‘Hotel
de Residentie’ is in zijn soort gaaf en behoort tot de superieure ontspanningslectuur.
Eline van Stuwe bezit allerlei kwaliteiten die menig romanschrijver haar zou kunnen
benijden, zij bouwt haar verhalen goed op, is onderhoudend, fleurig en psychologisch
nooit valsch of verward. De stijl is niet bijzonder persoonlijk, evenmin als haar blik
op het leven, die niets in zich heeft van het diepere schouwen. Zij symboliseert
zoodoende onwillekeurig de gematigd-moderne mentaliteit, is eenigszins van alle
markten thuis en houdt overal rekening mee. Haar boek is als een knap opgezet
spel, waarvan alle zetten goed bedacht zijn, voor iedere scène zijn de détails (hoewel
nooit indringend of meesterlijk) verzorgd, en zij blijft ten opzichte van haar zakelijke
kennis beheerscht, zij vermijdt opsommingen.
Knap is het groote, mondaine Haagsche hotel beschreven, de sfeer van de hall,
de middag- en avondgasten, de tea's en het leven der eigenaars daarnaast, nauw
aan dit leven aangeleund en er toch terzijde van blijvend, wat in de kleindochter
een smartelijke begeerte wekt. De eigenares, een
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krachtige, oude dame, heeft haar twee bijna volwassen kleinkinderen bij zich in
wonen, de kleindochter is reeds in de organisatie opgenomen, hoewel ze van het
bedrijf niet houdt. Ze heeft het ongeluk, op een gast, een baron van Hogelanden te
verlieven, en daar zij jong en mooi is, komt het tot een avontuur. Een vrij banale
geschiedenis, zooals wij er honderden kennen: een onstuimig vrouwehart en een
gewetenloos vrouwenverleider. Goed zijn de enkele echte, zuivere oogenblikken,
die deze charmeur beleeft (malgré lui) hier geteekend. Maar het aardige van het
verhaal is toch de hotelsfeer, het bedrijf ‘achter de schermen’, en al wat zich daar,
ongeweten van de gasten, afspeelt. Daar is de gérant, die van de kleindochter houdt,
en wiens gevoelens steeds bedwongen leven achter zijn maarschalkachtige
gedragingen in het hotelbedrijf. Hij benadert haar niet. Kleine tooneeltjes passeeren
in de huiskamer, die met een klein verscholen raampje uitkomt op de hall, een
raampje waardoor de grootmoeder haar spiedend oog over de bediening laat gaan
en dat voor de kleinkinderen een spiegat is op het terrein hunner liefde.
Een dergelijk vlot boek is ‘Een vader met zes dochters’, een geschiedenis die hier
en daar wel origineel is en menschkundig niet onjuist. Eline Stuwe teekent namelijk
vrij goed types, vooral Haagsche. Zoo'n man als Papa van der Helm kunnen we
ons in den Haag heel goed voorstellen. 't Is een goed trekje om dezen ambtenaar
van het ministerie zelfs door zijn heel jong fransch vrouwtje ‘Papa van der Helm’ te
laten noemen. Papa van der Helm is goed getypeerd in zijn eenvoud, zijn
burgerlijkheid en gentlemanlikeheid in eenen. Een man die, in zijn eerste huwelijk
ongelukkig, laat dé groote liefde leert kennen, en daar belangeloos in opgaat. De
drie dochters van Papa van der Helm moeten dit alles lijdzaam aanzien, Papa is
door het dolle heen, trouwt het voorwerp zijner liefde en is in één extase. Er komen
nu nog twee dochtertjes bij en daar het jonge vrouwtje zelf half kind is, heeft die
brave, niet al te krachtige man zés dochters. Het vlindernatuurtje leeft haar luchtig
leventje, wordt verwend en vereerd en fladdert tijdelijk weer weg. Het is echt
levenswaar, dat ieder, ook de stiefdochters, die eerst geen raad met haar wisten,
haar na haar vlucht ten slotte diep in hun hart missen om haar blijheid en haar
vroolijke luchthartigheid. Eline van Stuwe heeft zin voor de onverwachte dingen des
levens. Daaraan ontleenen haar boeken die zekere frischheid waardoor ze
gevrijwaard worden van te groote vlakheid. Liefdescènes worden door haar wel met
veel plezier beschreven, maar wij achten het niet haar sterkste zijde. Haar echt
talent ligt juist in het zien en begrijpen van eenvoudig, dagelijksch leven in velerlei
vorm, in het zich zeer onbevangen stellen tegenover velerlei levensuitingen. Als zij
niet te mondain wil zijn, is zij op haar best.
JO DE WIT
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H. Marsman, Kort Geding, Maastricht, A. Stols, 1931.
E. du Perron, Voor kleine Parochie, Maastricht, A. Stols, 1931.
D.A.M. Binnendijk, Commentaar, Maastricht, Leiter Nypels, 1931.
Het is een voor de gezonde ontwikkeling onzer jongste letterkunde uiterst bedenkelijk
verschijnsel, dat zich in deze boekjes manifesteert. Het totaal gemis aan zelf-kritiek
en verantwoordelijkheid, dat uit dit drietal publicaties spreekt, kan niet sterk genoeg
worden gelaakt. Afgezien van de vraag of wel veel van het in deze opstellen-bundels
bijeengebrachte materiaal het überhaupt waard is geweest, te worden g e d rukt,
verbijstert ons de verblinding, waarvan de bovenstaande drie schrijvers blijk geven
door het in boekvorm h e r d rukken van hun vluchtige en dikwijls zeer slecht
geargumenteerde oordeelen.
Waar moet het heen met onze letterkunde, wanneer zij, die geroepen zijn eenmaal
leiding te geven aan haar ontwikkelingsgang, zoo weinig inzicht toonen te bezitten
in de waarde van hun eigen werk, dat zij alles wat hun pen op het papier brengt,
geschikt achten om als boek voor het nageslacht te worden geconserveerd.
Wat moet men denken van iemand als Marsman, die zijn schandalig stukje over
Rilke's brieven - destijds op onbegrijpelijke wijze in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant gepubliceerd - hier zonder blikken of blozen herdrukken laat en die blijkbaar
nog steeds niet zich de vraag heeft gesteld, of hij niet zelf in hooge mate aan een
‘Rilke-complex’ lijdende is.
Wat moet men aan met iemand als du Perron, die ten eenenmale buiten staat
blijkt verder te zien dan de muren van zijn kasteel dik zijn en die het er voor houdt,
dat de letterkunde een zaak is van meer of minder blauw bloed.
En wat tenslotte heeft het voor zin, dat Binnendijk hier een aantal kritieken
bijeenbrengt, die voor het meerendeel in geen enkel opzicht het karakter van
ephemere boekbesprekingen te boven gaan.
Welk concreet, geestelijk belang is er gediend met deze uitgaven? Het is ons niet
gelukt er één enkel te kunnen aanwijzen. Deze boeken zijn even overbodig als de
gebruikelijkste erotische romans, waarmede wij telkenjare weder worden gelukkig
gemaakt. En - dat behoorde anders te zijn. Juist het werk van hen, die in litteraire
zaken leiding hebben te geven aan het publiek, hebben er in de eerste plaats zorg
voor te dragen, dat zij i n g aan tegen den oppervlakkigen geest van den tijd, inplaats
van er zich willoos door te laten meesleuren, en zonder de geringste zelf-kritiek
alles voor corserveerbaar (in boekvorm) te houden wat bij de een of andere
gelegenheid aan hun pen is ontsnapt.
ROEL HOUWINK
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Th.B. van Lelyveld, De Javaansche Danskunst, Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf, 1931.
Het is niet zonder eenigen schroom dat wij aan het verzoek voldoen om een
aankondiging van dit boek te schrijven. Bij een dergelijke gelegenheid verwacht de
lezer een ‘critische’ beschouwing en dat is ons hier onmogelijk. Niet omdat dit werk
geen ruimte laat voor verschil in opvatting of omdat wij zoozeer met de cliché's der
foto's ingenomen zijn - waarom geen scherpe afdrukken op glad kunstdrukpapier?
- maar omdat wij beseffen dat hier slechts de evenknie recht heeft op ‘critisch’
meespreken. Wanneer een autodidact als de heer van Lelyveld na een rijk en nuttig
besteed leven nog eens opnieuw gaat beginnen en.... een standaardwerk schrijft,
dan is dit een eerbiedwekkende prestatie.
Het boek behandelt de afkomst en het ontstaan van de Javaansche danskunst,
haar ontwikkeling, aard, techniek en toekomstperspectieven, haar verband met
Oostersche en Westersche kunstuitingen, haar magischen en mystieken achtergrond.
Verrassend is de verklaring der symbolieke handhoudingen; wie de desbetreffende
hoofdstukken doorleest zal moeten erkennen dat aan het betoog van den schrijver
weinig valt af te dingen. Iedere ontdekking wordt nauwkeurig verantwoord en voldoet
aan streng-wetenschappelijke eischen. De beheersching van het materiaal is
uitmuntend; meesterlijk is de uitgebreide stof in vormen geslagen. Pittig en boeiend
geven de hoofdstukken een overzicht van de verkregen resultaten.
Het veertiende caput met vermelding van de z.g. rasa of mystieke geur, die uit
elk kunstvoorwerp opstijgt, is een bewijs van buitengewoon goed begrijpen der
Oostersche psyche. Genoemd hoofdstuk, dat als een eiland in het boek staat, is in
zijn schijnbaar gemakkelijke en vloeiende taal een juweel van fijnzinnige gedachten,
een heel select stukje literatuur, behoorende tot het beste wat ooit over Javaansche
dansen geschreven werd.
Een boek, dat in de Hollandsche en Fransche uitgaven door twee zoo vermaarde
orientalisten als Krom en Sylvain Levi ingeleid is, behoeft geen nadere aanbeveling.
Misschien mogen wij hier nog een geheim verklappen. De afbeeldingen 19, 21, 22,
25, 28, 29, 32, 33-36, 38, e.a., brillante stukken van documentaire en artistieke
fotokunst, zijn opnamen van den schrijver zelf. Onze hulde aan zooveel schoonheid!
F.M. SCHNITGER

C.J. Graadt van Roggen, Het linnen Venster, Rotterdam, W.L. en J.
Brusse's Uitg. Mij. N.V., 1931.
Stellig een teeken des tijds dat men het aangedurfd heeft, onder redactie van mr.
C.J. Graadt van Roggen een reeks van twaalf monografieën over filmkunst het licht
te doen zien, alle door avant-gardistische critici (ik vermoed, állen Liga-leden)
geschreven. Ter inleiding verzorgde de redacteur zelf het eerste deeltje, waaraan
hij den titel ‘Het linnen venster’ gaf.
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Zijn taak was niet gemakkelijk! In een zoo beknopte inleiding zulk een ontzagwekkend
uitgebreid terrein als dat der huidige filmwereld in vogelvlucht te zien, daarbij niet
te veel en niet te weinig te zeggen, vooral ook verstaanbaar te blijven zonder tot
oppervlakkigheden te vervallen, het is goedgedacht een bijna bovenmenschelijke
opgaaf. En al las ik het boekje in zijn geheel met véél genoegen, ik ontkwam hier
en daar niet aan den indruk, dat de beknoptheid weleens tot onduidelijkheid en zelfs
tot onzuiverheid in het betoog aanleiding gaf.
Zoo ben ik er niet van overtuigd dat de schrijver, ondanks diverse scherpe
opmerkingen over de speelfilm, de principieele verhouding van film tot tooneel
wezenlijk zuiver bepaalt. Misschien is dit niet enkel een kwestie van redactie, maar
ook van denkwijze. Ik ga zeker ermede accoord, dat de tegenwoordige speelfilm
zich nog kenmerkt door een ‘grenzenlooze overschatting van den speler’ (blz. 66),
maar.... geldt dit niet evenzeer voor het tegenwoordige tooneel, zij het dan in mindere
mate? Persoonlijk schijnt het mij toe, dat (speel-) film en tooneel tóch heel wat
nauwer verwant zijn dan de schrijver het doet voorkomen. Merkwaardigerwijze
herinner ik mij in Menno ter Braak's Cinema Militans over juist dezelfde kwestie
indertijd te zijn gestruikeld. Voorts lijkt mij het argument op blz. 23, waarmede het
tooneel ‘eigenlijk’ tweedimensionaal en de film driedimensionaal wordt verklaard,
minstens aanvechtbaar; en tenslotte betwijfel ik, of ik de uitlatingen op blz. 26-27
begrijp zooals de schrijver ze bedoeld heeft. Ze zijn mij niet duidelijk. ‘Geen
kunstenaars meer, die droomen ins Blaue hinein. Geen religieuze (voor altijd) of
sociale romantiek (voor allen).’ Maar op blz. 64 leest men weer: ‘Doel van kunst is
dus voor allen te zijn’ - welke opvatting, al dan niet synoniem met het ins Blaue
hinein droomen, mij heel wat dichter bij de waarheid lijkt. En over 10, 20 of 50 jaar
zal men tevens wederom beseffen, dat het ‘voor allen’ ontoereikend is, dat het
bovendien ‘voor altijd’ zijn moet. En het z a l pas voor altijd zijn, als men g e l o o f t
dat het voor altijd zijn zal: indien dit een ‘stukgedachte’ waan is, dan is het geheele
leven niets dan waan!
Dit zijn dan enkele op-, zoo men wil aanmerkingen, waaraan nog andere
toegevoegd konden worden. Men late zich er vooral niet door afschrikken. Er staan
uitstekende dingen in deze keurig verzorgde en rijkelijk van afbeeldingen voorziene
uitgave. Treffend goed is bijv. de definitie van filmkunst op blz. 14, boeiend de
verhandeling over de verschillen tusschen Poedowkin's en Eisenstein's montage,
terwijl ook het ‘goed woordje’ over Lang's Nibelungen mij zeer op zijn plaats lijkt.
Kortom: het boekje is overwaard gelezen te worden, zij het dan met een critische
aandacht.
W.J.D.G.
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Het Domela Nieuwenhuys standbeeld van Johan Polet
Wat is een standbeeld? - Een stoere en tegelijk bewogen statigheid in duurzaam
materiaal waarin gegeven wordt het beeld, - tegelijk portret én symbool, - van een
groote persoonlijkheid.
Wat is een groote persoonlijkheid? - Het leven in een mensch in verhouding tot
het leven in de andere menschen én in verhouding tot het universeele leven.
In een tijd als de onze ziet ‘men’ vrijwel uitsluitend die eerste verhouding; de
tweede ziet men niet of wil men niet zien. Het leven in den mensch wordt in de
verbeelding der massa als 't ware moedwillig afgekapt van datgene, wat juist de
grootheid aan een persoonlijkheid verleent: het verband met het leven buiten de
categorieën van tijd en ruimte. En waar de kunst tot wezen heeft dat zich in haar
het ‘meer-dan-leven, dat van het leven zelf verlost, openbaart’ (Henr. Roland Holst:
‘De Geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’) daar kan zij de
‘groote persoonlijkheid’, zooals deze op het oogenblik in de verbeelding der massa
leeft, niét geven. Zij verkracht, - probeert zij dat tóch, - haar wezen en tracht dan
door, wat in laatste instantie lapmiddelen zijn, een onmogelijke taak te volvoeren.
Zoo zal zij dan bij gelegenheid het portret van den volksmenner geven in de
‘dichtgeslagen’ tijdelijke actie en het ontbreken van het vloeiend levensverband met
het boven-tijdelijke, van het ingeschakeld zijn in een grooter Leven, trachten aan te
vullen met een afzonderlijke, daaraantoegevoegde symbolische voorstelling. De
intuïtie van den kunstenaar gaat uit naar een ongebroken aanschouwing van de
menschelijke persoonlijkheid in haar tijdelijk én eeuwig aspect, samen tot een
eenheid verbonden. Er ontstaat, als een opdracht hem dwingt tot het moedwillig
prijs geven van zulk een visie, onherroepelijk een breuk in zijn intuïtie, - in zijn
schepping, - in zijn standbeeld....
Johan Polet's standbeeld van Domela Nieuwenhuys, dat onlangs op het
Amsterdamsche Haarlemmerplein onthuld werd, vertoont alle kenmerken van zulk
een breuk en mag van wat ik hier kortelijks heb trachten aan te duiden, een typische
demonstratie heeten. Hij gaf het in brons gegoten, min of meer gestyleerde portret
van Nieuwenhuys in sprekers-actie, met opgeheven rechter-arm en van het voetstuk
wégstappende beweging. Een actie die, als 't ware, uitgaat naar de huizen aan den
overkant, waarheen de figuur wel schijnt te schrijden, teneinde dáar zijn overtuiging
den menschen krachtdadig in te gieten. Niét roept deze figuur de suggestie van
de.... tegengestelde beweging op, die de menschen úit hun kamers naar buiten
roept, - naar een verlossing onder wijdere horizonten. Daardoor ontbreekt in deze
in brons geportretteerde persoonlijkheid de waarlijk bevrijdende oproep die naar
een ruimer gebied heen-wijst, - het gebied waar
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de groote persoonlijkheid, - en ook het standbeeld dat haar vereeuwigt, - a l l e e n
uit leven kan. Het is alsof de hiér verbeelde persoonlijkheid wél moedig en
wilskrachtig héenstreeft naar de boeien waarin de massamensch gevangen is
teneinde deze zélf zóo te ondergaan, dat zij ook anderen van het bestaan dezer
knellende banden fél bewust kan maken, - maar of zij niét tevens van de
worstelkracht bezield is om deze banden te verbreken, welke kracht in de visie van
den kunstenaar op een groote persoonlijkheid nooit kán ontbreken.
Deze leemte, - want dat i s het, - heeft Polet, die zich daarvan, naar mij persoonlijk
bekend is pijnlijk bewust was, trachten te ondervangen door onder tegen den sokkel
aan een basreliëf in lavabasalt aan te brengen waar de Prometheus-functie niét,
zooals in het standbeeld zelf, naar eén zijde gegeven, - maar in haar volledigheid
gebeeld wordt. En omdat hier de intuïtie van den kunstenaar dan geén breuk meer
vertoont is dit onderdeel, in zijn afzonderlijkheid beschouwd, dadelijk doorstroomd
van leven en openbaart zich hierin, in de worsteling van deze symbolische figuur,
een vaart, een beweging, die méer is dan menschelijke actie alleen: die inderdaad
de stoere en tegelijk bewogen statigheid beteekent, die het werkelijke ‘standbeeld’,
en, ruimer genomen, alle beeldhouwwerk dat groote kunst is, ten alle tijde zal
karakteriseeren.
A.E. VAN DEN TOL

Nabetrachting over de schilderkunst op de Belgische tentoonstelling
Men moet de tentoonstelling van Belgische beeldende kunst der laatste honderd
jaren, te Amsterdam gehouden in het Stedelijk Museum, allereerst beschouwen als
een politieke beleefdheid; voor een werkelijk goed overzicht van die kunst was zij
niet geheel voldoende, maar zij deelde daarin het lot van al die officieele nationale
tentoonstellingen van buitenlandsche kunst, welke wij de laatste jaren hier hebben
gehad. Deftige eere-comité's en redevoeringen aan het begin, lintjes aan het slot
en daartusschen in.... ja, wat eigenlijk? De toevallige keuze van eenige officieele
personen uit kunst van gisteren en heden, verwarrende veelheid, belangrijke werken
en daarnaast veel uitingen van zwakke talenten, wier eenige verdienste is, dat zij
het nationale accent helpen aantoonen. Zoo ging het ook met deze Belgische
tentoonstelling, die ons enkele fraaie specimina schonk van beeldende kunst onzer
zuiderburen en ook veel onbelangrijks. Weten wij nu, hoe het staat met de beeldende
kunst in België? Eén ding is zeker: dat de, ook in de voorrede voor den catalogus
aangewende pogingen om een ‘Belgische’ schilderkunst te construeeren, moeten
mislukken. Zoowel in die der 19e als in die der 20e eeuw is de scheiding te trekken
tusschen wat Vlaamsch en wat Fransch van karakter is, terwijl bovendien bij de
Belgische modernen (evengoed als bij de
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Nederlandsche modernen) de infiltratie van exotische elementen en de zucht naar
een a-nationaal archaisme en primitivisme de laatste resten van het nationale
element vernietigt.
Slechts in één, overigens niet zeer belangrijk, opzicht zou men, althans in de
Belgische schilderkunst der 19e eeuw, een nationaal Belgisch element kunnen
ontwaren, n.l. dat zij, Vlaamsch of niet Vlaamsch, zich van de Noordnederlandsche
onderscheidt door een breederen zwier, een gullere bewondering voor den schoonen
visueelen kant der dingen en - als gevolg daarvan - door een mindere oplettendheid
voor innerlijke waarden, voor toon en voor stemming.
Het retrospectieve deel der tentoonstelling bevatte eenige belangrijke werken
naast veel wat onherroepelijk verouderd is. Het versterkte de meening dat de
Belgische schilderkunst der vorige eeuw verre is achter gebleven bij die van Frankrijk
en zelfs bij die van Nederland. In den tijd, dat in Frankrijk figuren als Corot, Courbet
en de Barbizonners hun machtige stemmen doen opklinken en een twintig, dertig
jaren later, wanneer in Nederland de Haagsche school haar beste werken produceert,
zien wij in België geen enkele eersterangsfiguur verrijzen. Wat wij op deze
tentoonstelling zagen van H e n d r i k L e y s , A l f r e d S t e v e n s , J a n
S t o b b a e r t s , A l f r e d V e r w e e en zooveel andere gevestigde reputaties, leek
ons nu reeds verouderd en wij proefden het museum-stof in den mond.
Daartusschendoor enkele verrassingen: H e n d r i k d e B r a e k e l e e r (1840-1888)
met zijn ‘Bloemkweekerstuin’ uit 1864, vol zuivere aandacht en stemming, even
herinnerend aan de pure droomen van Eduard Karsen, en zijn knap, uit een
vensterraam gezien beeld van den Antwerpschen toren der O.L.V.-kerk; C h a r l e s
d e G r o u x (1825-1870) met zijn zeer innig en voornaam doek ‘Bezoek bij de
zieke’; W i l l e m L i n n i g (1849-1890) met zijn geestige en voortreffelijk
geobserveerde ‘Antwerpsche bruiloft’.
De sterk onder Franschen invloed staande B o u l e n g e r was niet al te best
vertegenwoordigd, maar een verrassing was het bij ons niet of weinig bekend
schilderwerk van den beeldhouwer C o n s t a n t i n M e u n i e r (1831-1905), dat
ons de vraag deed overdenken of hij in deze verbeeldingen van fabriekswijken,
kaden en havens, groot gezien, zeer rijp en sonoor van kleur, krachtig van uitdrukking
en fraai van compositie, niet meer heeft bereikt dan in verschillende van zijn bekende
bronzen. Wel, ik geef den geheelen Leys met zijn matte historische evocaties,
J a c o b S m i t s , uit Holland gekomen en wiens werk ik niet anders dan slecht kan
noemen, en S t e v e n s , wiens burgerlijke gevoeligheden mij geen traan meer uit
het oog kunnen persen, voor die paar kleine eerlijke en in alle opzichten zuivere
doeken van Meunier. Laten wij dankbaar zijn, dat men ons althans deze dingen
heeft willen laten zien.
Uit den nieuweren tijd had men in de eerste plaats van J a m e s E n s o r
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een betere vertegenwoordiging mogen verwachten, vooral omdat men zijn belangrijk
werk in Nederland niet goed kent. Uit de laatste 30 jaren hing hier geen enkel
schilderij; gelukkig, dat althans eenig grafisch werk een klein deel van het tekort
aanvulde. Ook van den luminist E m i e l C l a u s (1924 overleden), minder groot
dan Ensor, maar toch een man van beteekenis in verhouding tot de rest, had men
graag meer willen zien dan het knappe groote doek ‘Het ophalen van de fuiken’,
dat intusschen voldoende was om de grenzen van zijn talent te bepalen. Erger nog
dan de weinige aandacht, aan Ensor besteed, was de achteloosheid, waarmede
men een der grootste figuren in de Belgische schilderkunst voorbijging: T h e o v a n
R y s s e l b e r g h e ! Is deze tot slachtoffer gevallen aan nationaal-Belgische
preoccupaties? Was zijn kunst niet ‘Belgisch’ genoeg? Men zou het uit de voorrede
voor den catalogus kunnen opmaken. Vijf jaren geleden is Van Rysselberghe
gestorven; zijn kunst is zoowel in Frankrijk als in Nederland de grootste bewondering
blijven wekken. En terwijl nu, onder het noodige applaus in de voorrede,
tweederangsfiguren als Leys, Evenepoel, Laermans, Stobbaerts en zelfs een
ordinaire geest als Vogels met tal van werken - Vogels met acht! - vertegenwoordigd
waren, moest Van Rysselberghe het afdoen met één enkel stuk. Gelukkig was het
belangrijk onder zijn oeuvre: de groote ‘Lecture’, waarop wij Emile Verhaeren zien
voorlezen aan een groep vrienden, onder wie André Gide en Maurice Maeterlinck.
Doch niets verder van zijn portretten, zijn feestelijke landschappen, zijn reeds
klassieke aquaria en stillevens....
En nu de voorrede! Deze is geschreven door den heer Paul Colin, die daarin een
zeer verward en niet erg overtuigend verhaal heeft opgehangen van de Belgische
kunst, een verhaal meer treffend door de verwoede, doch vruchtelooze pogingen
om een nationaal-Belgische kunst te ontdekken dan door een juist begrip van de
dingen. Die voorrede, in het Fransch geschreven, komt in den catalogus ook in een
vertaling voor, welke, blijkbaar op een of ander Brusselsch regeerings-‘bureel’, is
gefabriceerd in het erbarmelijkste Nederlandsch, dat men zich kan denken. Welnu,
daarin lezen we, dat ‘het Belgisch impressionisme’ een gevoelszaak is; dat de
impressionisten een techniek gebruikten, ‘welke even sentimenteel was als hun
eigen verlangens naar iets hoogers’; dat al de elementen van die techniek uit de
formules van het realisme werden gehaald (het zal wel aan mij liggen, dat ik de
gewichtigheid van die mededeelingen niet kan voelen) en dat dit het nu is, wat de
epigonen van de Fransche schilderkunst als Claus en Van Rysselberghe scheidt
van ‘deze groote impressionisten’. Wel waren deze Claus en Van Rysselberghe
‘vaardige schilders’ zoo niet virtuoozen en wel bracht de laatste uit Marokko stukken
mee van ‘wezenlijke kracht’, maar - en nu komt de klap op de vuurpijl -: ‘Later echter
namen zij de werkmethodes aan welke hun de Parijsche school aanprees.
Oprechtheid liet hen in den steek
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en, tobbend, zonder liefde, spraken zij een taal die hen vreemd was.’
Afgezien van het feit, dat het de heer Colin is, die hier blijkbaar een taal spreekt,
welke hem vreemd is, n.l. de taal, waarin een ernstig en deskundig man zich over
beeldende kunst in België behoort uit te drukken, en van het feit, dat Van
Rysselberghe niets met het impressionisme heeft te maken, kan uit een en ander
voldoende worden opgemaakt, dat Van Rysselberghe is ‘gezakt’ omdat hij niet
Belgisch genoeg in zijn kunst is geweest en hij niet thuis hoort in deze apotheose
van het officieele Belgicisme.
Van R i k W o u t e r s , die in 1916 als geïnterneerd soldaat te Amsterdam stierf
aan zijn verwondingen, en dien wij toen al leerden kennen als een der begaafdste
menschen van zijn tijd, zoowel als beeldhouwer als in zijn schilderwerk, zagen wij
hier enkele van zijn spontane, krachtige scheppingen terug, beeldhouwwerk forsch
en krachtig, schilderijen van ongewoon sterk coloriet.
De Belgische schilder- en beeldhouwkunst van heden (alleen de eerste bespreek
ik hier) vertoont het onsamenhangende, dat ook het beeld van de Nederlandsche
schilder- en beeldhouwkunst van heden te zien geeft. Invloeden van her- en
derwaarts, pogingen in allerlei richtingen en daartusschen geïsoleerde figuren, die
stug doorwerken in een eigen nationale traditie.
Wel het zuiverst is in België de Vlaamsche traditie in de landschapskunst bewaard
gebleven bij V a l e r i u s d e S a d e l e e r , over wiens werk in dit tijdschrift binnenkort
meer zal worden gezegd. Hij is de opmerkelijke voortzetter van de Vlaamsche
16e-eeuwsche landschaps-traditie, zonder nochtans eigen aard en karakter te
verloochenen. Hij zoekt niet naar het vastleggen van een moment, maar naar de
ietwat gestyleerde samenvatting van het wezenlijke van een landschapsbeeld. Die
synthese geeft hij echter niet door een vereenvoudiging van vormen, maar door
groepeering van details, waaruit desniettemin het beeld klaar en groot verschijnt.
Hij is ten deze wel zeer sterk de tegenhanger van Permeke, Saverijs en Servaes.
G u s t a a f d e S m e t , dien wij reeds tijdens den oorlog in ons land leerden
kennen, heeft zich begeven op den weg der primitivisten, waar hij niet alleen loopt:
het gezelschap wordt daar beangstigend groot! I s i d o o r O p s o m e r bleek zichzelf
vrijwel gelijk te zijn gebleven. Zijn breede voordracht kan ons nog steeds niet het
gebrek aan diepte doen vergoeden, maar met genoegen zagen wij hier van hem
een scherp-gekarakteriseerd portret van Kamiel Huysmans.
Goed vertegenwoordigd was G u s t a a f v a n d e W o e s t y n e , die vooral de
aandacht trok door zijn Laatste Avondmaal met meer dan levensgroote figuren, een
doek van kolossale afmetingen. Al zullen velen vreemd staan tegenover deze
conceptie van de heilige gebeurtenis, ieder zal moeten erkennen, dat hier een man
aan het woord is, die iets eigens te zeggen heeft. In een prachtig-gesloten compositie
heeft de schilder de figuren saamgevat
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rondom een - in tegenstelling tot de traditie - kleine vierkante tafel. In het midden
achter die tafel Jezus in lichtpaars gewaad, ziende naar Judas, die links vooraan
zit. Jezus heft in de linkerhand den kelk wijn en legt de rechterhand op het brood.
Aan elken kant zitten of staan zes apostelen. Onder het afhangend tafellaken ziet
men niets dan de twee voeten van den Heiland en die twee voeten, prachtig van
vrome berusting, als pars pro toto zoo expressief het wezen van den Christus
uitzeggend, zijn voor mij het schoonste van het heele doek. De apostelen zijn
verbeeld als wel zeer vrome, maar stompzinnige boeren, die in botte gelovigheid
naar den Heiland opzien. Waren Toorop's apostelen edele figuren met wilskrachtige
gelaten vol sterk innerlijk leven, mannen van wie men kan verwachten, dat zij vol
moed het geloof zullen verbreiden, die van Van de Woestyne zijn volgzame,
onzelfstandige dorpelingen, die straks van schrik bevangen en te dom om iets van
des Heilands woorden te begrijpen, hun apostolaat zullen vaarwel zeggen. In
zooverre komt mij de opvatting van Van de Woestyne niet juist voor. Jammer is, dat
de Christus zelf zoo weinig overtuigend is; het ongemotiveerd groote linkeroog en
de zwakke uitdrukking van het gelaat maken juist het middelpunt van de compositie
niet zeer overtuigend. Meer eenheid bereikte Van de Woestyne in zijn zeer fijne
werk ‘Bekoring’ (de schilder naast zijn leege ezel, reikend naar de wijnflesch) en in
‘Zomer’ (twee boerenkinderen zittend op een binnenplaats).
Van A l b e r t S e r v a e s , wiens werk nog onlangs in dit tijdschrift is besproken,
werd een vrij goede inzending verkregen, evenals van den aan hem in zijn
landschappen verwanten A l b e r t S a v e r y s , wiens landschappen krachtig van
uitdrukking zijn, maar wiens stillevens van rommelige compositie en weinig fraaie
kleur maar matig konden boeien.
In de vijf groote doeken van den door enkelen onmatig geprezen, door anderen
verguisden P e r m e k e - o.a. de ‘Verloofden’, de ‘Drie Boerinnen’ en de ‘Boer’ kon
ik tot mijn spijt niets ontdekken, wat mij in dit teugelloos impressionisme een
vooruitgang in de Europeesche schilderkunst lijkt. Het komt mij voor, dat ook
Permeke aan de vergissing lijdt, dat iemand van dezen tijd werkelijk primitief zou
kunnen v o e l e n . Dat men primitief w i l zijn, is begrijpelijk, maar dat een 20e-eeuwer
het k a n zijn, acht ik uitgesloten.
Een verkwikking na Permeke en na de niet zeer belangrijke explosies van F r i t z
v a n d e n B e r g h e boden een voorname en fijn-decoratieve compositie van
S t r e b e l l e , ‘Meisje met schelpen’ en een paar gouaches vol stijl en distinctie van
Suzanne Cocq.
Ziehier eenige grepen uit een groote massa: zij mogen voldoende aantoonen,
dat ook de Belgische schilderkunst evenals de onze heftig in vibratie is, en dat, al
zijn wij over het geheel der tentoonstelling niet voldaan, er toch reden is tot
dankbaarheid voor de geboden gelegenheid om met enkele belangrijke figuren
kennis te maken.
J. SLAGTER
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VALERIUS DE SAEDELEER DORP IN DEN WINTER, ETICHOVE 1928, MUSEUM TE ANTWERPEN (FOTO
JOOSEN)
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Valerius de Saedeleer
door Constant Eeckels
OP de zwartmarmeren schouw der ruime huiskamer van de groote villa, de
aangrijpende groep ‘De verloren Zoon’ van George Minne. In dit donkergroene,
bijna zwarte brons, de trilling van het opperste leven, de strakheid van de uiterste
spanning: Op het smart-magere gelaat van den ouden vader, de geweldige extase
der overrompelde ziel, bij het aan de borst prangen, het omhoog tillen van den
geheel zich overgevenden ellendige, die is zijn teruggekeerd kind. En in dien geheel
zich overlatenden jongeling, nog enkel het brekende berouw in een gebroken
lichaam, nog enkel de heroplaaiende vlam van liefde uit de asch van ervaring.
Boven die groep, het portret van den kunstschilder, donker in effen eikenhouten
kader. Het forsche hoofd, met de wilde, weelderige haren stoer, op den struischen
tors. Beeld van physieke kracht.
En hooger nog, twee zwarte, elkaar dwarsende houten. Op het verticale, 't bronzen
beeld van een gemartelden Man, die zijn armen uitstrekt op het horizontale....
Die gemartelde Man op de elkaar dwarsende houten beheerscht allen en alles
in de ruime huiskamer: De bloeiende kinderen en de ravottende kleinkinderen; de
talrijke foto's van 's meesters werken aan de wanden, en de groote gezinstafel, nog
te verlengen met inschuifstukken, om allen plaats te geven rond den disch; den
gezellig brandenden vulhaard en de op 't schouwblad staande portretten van den
kunstenaar met zijn vrouw.... zijn vrouw, rond wier hals hij beschermend den arm
legt, en die hij toch niet kon weerhouden, hij, de sterke van hand en de machtige
van hart, bij haar heengaan ter eeuwigheids vaart, onlangs....
Hij beheerscht ook, die gemartelde Man op de elkaar dwarsende houten, Minne's
groep ‘De verloren zoon’, en....
En de Saedeleer's portret.
Gebeurde het bewust? Kwam het toevallig? Die schouwversieringen omvatten
de synthesis van 's kunstenaars leven.
En de diepe beteekenis van zijn werk.
***
Hij werd te Aalst geboren in 1867. Vermits zijn vader handelaar was, moest hij,
natuurlijk, óók handelaar worden. Doel van 't leven is immers: Deftig zijn brood
verdienen. Vader de Saedeleer verdiende deftig zijn brood, was een welstellend
burger. Dus zou Valerius, handel drijvend zooals zijn vader, eens deftig zijn brood
verdienen en een welstellend burger worden, zooals zijn vader.
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Afgedaan.
De kleine kleurde graag bidprentjes, of wat hem aan teekeningen onder de hand
viel. Welk kind doet dat niet? Had geen belang. Ging naar school, hield steeds meer
van teekenen. Als tijdverdrijf, door de vingeren te zien, want onschuldig. Alhoewel
de uren nuttiger zouden kunnen gebruikt aan studie of kantoorwerk. Nu, eens de
schooljaren voorbij....
Ze waren voorbij. En alhoewel 't zóódanig vanzelf sprak, dat Valerius in vader's
handel zou komen, dat niet ééns zijn meening daarover gevraagd werd, durfde die
dwaaskop zekeren dag toch zeggen, dat hij liever.... neen maar, menschenlief, denkt
eens na: ‘dat hij liever schilder zou worden!’
Daar was - wie twijfelt er aan? - geen noot muziek van. Goesting of geen: In den
handel. En daarmee uit.
Het was daarmee niet uit.
Want na zoo wat een half jaar, had vader de Saedeleer, die verdiende deftig zijn
brood, die was een welstellend man, ondervonden, dat zijn strop van een zoon geen
ons handelsvleesch aan geheel zijn nochtans buitenmate ontwikkeld lijf had, en dat
er volstrekt iets anders behoorde aangepakt, waarmede hij later, naar 't ouderlijk
voorbeeld, deftig zijn brood verdienen en een welstellend man worden zou.
Dan schilderen?
Nooit, nóg eens nooit, en altijd nooit.
Valerius zou naar de nijverheidsschool, te Gent, om zich daar te bekwamen in
de kunst, zijn brood te verdienen, enz. enz.
En Valerius ging.
Het vaderlijk gezag, de vaderlijke wijsheid hielden de bovenhand. De normale
gang van den zoon naar Gent bracht ook den normalen gang terug in het gezin van
den eerzamen handelaar, dat nu niet meer gestoord, ontredderd werd door de bittere
woorden van de onbuigbaarheid eenerzijds, en door de weerspannige tegenspraak
van de onverzettelijkheid anderzijds. En gelukkig om die eindelijk teruggekeerde
eendracht, liep moeder de Saedeleer zekeren dag, toen ze toch juist te Gent moest
zijn, even bij den Bestuurder der Nijverheidsschool aan, om te vragen, of men nog
altijd tevreden was over haren Valerius.
- Valerius? de Saedeleer? Wacht eens.... Ha, ik ben er! Leeft die nog?
- Menheer de Bestuurder?
- Wel, 't is al meer dan een half jaar, dat hij geen voet meer in de school heeft
gezet.
- Menheer de Bestuurder!
Daar hadt ge 't kot! Ja, het was te lang schoon weer geweest. Daar moest donder
van komen.
En de donder kwam.
De schuldige zoon kon den vertoornden vader slechts bekennen, dat hij,
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na zich te hebben laten inschrijven ter Nijverheidsschool, zulks ook had gedaan in
de Academie van Gent; en dat hij, deze laatste trouw volgend, even trouw naar de
eerste niet meer had omgezien.
Nu zou hij de kans niet meer hebben! Nu zou hij onder vader's oogen blijven, in
den handel.
Neen!
Wat? Neen!?
Neen!
In den handel, of buiten!
Dan buiten!
En hij ging buiten.
Ging naar Brussel, tobde daar, dat spreekt. En zeggen, dat hij 't broodverdienen
maar voor 't aannemen had! Dat ze 't hem op een schoteltje bijbrachten, dan wanneer
duizenden heel hun gebenedijd leven vruchteloos er achter zoeken, er achter loopen!
Ja, wat wilt ge, mensch. De weelde steekt. En 't verstand komt niet vóór de jaren.
Tobde in Brussel. Kwam terecht bij Franz Courtens, zag, leerde, hoe die meester
van het landschap een onderwerp opvatte, aanlegde, uitwerkte, voltooide. Zag,
leerde, het traag zich voltrekkend mirakel van een uit de doode verf op het doek
levend wordende natuur.
Doch terwijl, in die schoonheidsomgeving, zijn eindelijk haar atmosfeer gevonden
hebbend talent ongehinderd kiemen en ontbloemen kon, zoo rijk, zoo weelderig,
dat de nochtans groote Courtens hem zekeren dag zei: ‘Ge moet hier weg, jongen,
en zelfstandig voortgaan. Want bij mij kunt ge niets meer leeren’, - terwijl er derwijze
heerlijk evenwicht kwam in den zichzelf geworden kunstenaar, was er allengs een
verergerende ontreddering ontstaan in den denkenden mensch. Het voor geweldige
naturen als de zijne zoo aantrekkelijke der theoriën van het, in 't laatste kwart der
negentiende eeuw opduikend, anarchisme, met zijn niets of niemand ontziende leer,
zijn wereldontstellende toepassing en zijn vermetele profeten, - het met brand en
bloed verbroedering bestrevend anarchisme, vond in den jongen schilder, die de
onverschilligheid van de maatschappij en de hardheid van 't leven sinds zijn kindsheid
aan den lijve had gevoeld, een gretigen toehoorder, een blijden bijtreder, een
overtuigd voorstander, een daadwerkelijk propagandist.
Tot....
Tot voor hem ook de dag, het uur van den tocht naar Damascus aanbrak, en hij,
geslingerd ter aarde door de ontzaglijkheid van den schok, de Stem hoorde, het
Licht zag....
En dat hij, zooals Saulus, terugkeerde.
Doch zie! Niet alleen zijn levensinzicht, zijn levensbeleving, bevonden zich daardoor
grondig gewijzigd. Het vreemde, het wonderlijke van die totale
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kentering in den mensch, was wel, dat zij ook een algeheelen ommekeer
teweegbracht in den kunstenaar.
In den kunstenaar, die plots een gansch anderen kijk verkregen had op de dingen,
die het woelende, uitbundige impressionisme, waarin hij tot dan toe was opgegaan,
van zich afstiet, verloochende, als lijnrecht in tegenstrijd met het, door den alles
dooreenschuddenden schok, in hem opengegane, nieuwe leven.
Verbaasd, als een die, voor zichzelf verloren, eensklaps zijn tot nog toe onbekende
persoonlijkheid ontdekt, voelde hij met den dag scherper het schrijnende aan van
datgene, wat hij door kunst in 't aanzijn had geroepen, en dat hem nu bleek de
antithesis te wezen van zijn waar gevoel, de sarring van zijn echte persoonlijkheid.
Een man van uitersten, zooals hij, moest in dergelijk geval ook gaan tot uitersten.
Wat geschiedde.
Bij elke gelegenheid beijverde hij zich, terug in bezit te komen van zijn schilderijen
der nu beslist afgesloten periode, en....
En vernietigde ze.
Wat anders?
Waarom was hij een man van uitersten?
Toen begon het nieuwe tijdperk, de eigenlijke de Saedeleer.
Hij had zijn evenwicht, hij had zichzelf gevonden. De groote, de oneindige rust,
over zijn vroeger zoo stormig gemoed gekomen met het weten, met het begrijpen,
veropenbaarde zich ook in zijn werk. De wereld was hem niet langer meer een
slagveld, waar worstelden de gedachten, waar gilden de overtuigingen, waar
schreeuwden de begeerten. De wereld was hem nu een eindeloos vredeplein, kalm,
droomkalm, onder de weidsch wegwelvende luchtstolp. En met oogen, die des te
scherper onderscheidden, daar ze langer overschelpt waren geweest, en derhalve
des te gevoeliger bleken aan de inwerking van het voor hem nieuwe Licht, zag en
ontleedde hij thans de natuur in hare zuiverste gedaante. En zonder iets te
verheimelijken van het soms ruige der werklijkheid, gevend zelfs elke werklijkheid
met een haast fotografische volledigheid, wist hij toch, en langsom meer, die natuur
te verontstoffelijken, haar veruitwendigster te maken van een gevoel, haar te
bedeelen met een geest. Gevoel en geest, die samenkwamen en opgingen in de
extase van het gebed.
Het was de schepping, in contemplatie van haar Schepper.
Doch nu de Saedeleer de wereld en het leven begrepen had, nu begrepen de
wereld en het leven de Saedeleer niet meer. De gevierde van gisteren werd de
gemedene van vandaag. De bewonderaars veranderden in hekelaars. De vrienden
vervijandigden. De tentoonstellingszalen weerden hem af. De officiëele salons wilden
van hem niet meer weten. Zoodanig zelfs, dat de
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kisten, waarin hij zijn schilderijen-bijdrage zond, ongeopend terugkwamen.
Dat was een harde, een hardste tijd....
Dat was ook een louterende, een verdegelijkende tijd.
Meer en meer werd hij gewaar, dat het stoffelijke slechts waarde heeft en houdt,
voor zooveel het de weergave, de uitdrukking is van het geestelijke, en dat dit
geestelijke zich samentrekt in de kalmte, zich veropenbaart in de stilte, zich versiert
met den eenvoud, zich kroont met de waarheid. De gewezen woeste mede-redacteur
aan ‘De Fakkel’, die den wereldbrand ter vernietiging van al het bestaande beoogde
te ontsteken, werd de ingetogen bestrever van het licht der ziel, werd de voorzichtige
drager van de kostbare vlam der vroomheid.
Zoo ontloken, zoo volbloeiden die weidsche, die wonderlijke werken: zangen van
ziel, gebeden van vroomheid. Hoe geweldig moest die ziel dan niet geschokt, die
vroomheid dan niet overrompeld worden door de ontzaglijke losbarsting van den
volkerenwaanzin, die oorlog heet, en die Europa, de wereld wreeder en langduriger
teisterde, dan de vereende krachten van de vier elementen ooit vermochten!
Uitgeweken naar Engeland, in gezelschap van George Minne, zijn boezemvriend,
werd hij, evenals de beroemde beeldhouwer, met zijn gezin gastvrij onthaald en
onderdak gehouden bij een adellijke en kunstlievende familie, in het schilderachtige
Land van Wales. Doch hoe heerlijk ook de streek, toch kon de Saedeleer aanvankelijk
met haar niet communiceeren, zooals met de Vlaamsche vlakten. Bij ieder pogen
ter vertolking, moest hij tot zijn klimmende teleurstelling ervaren, dat het niet
beantwoordde aan zijn verwachten, dat het de geestelijke eigenschap miste, die
vanzelf in zijn Laethemsche, Tieghemsche en Etichoofsche landschappen, zich
veropenbaard had onder den fluweeligen penseelstreek. En zóó lang duurde dit
pijnlijke overgangstijdperk van den ruw uit zijn onmisbaar midden, uit zijn in hem
volgroeid en met hem vergroeid Vlaanderen gerukten kunstenaar, dat hij, eerst
bezorgd, en van lieverlede beangst, zich begon af te vragen, of het derven van de
eigen atmosfeer ook de kunst in hem verdord had, en of het nu gedaan was met
het scheppen van schoonheid. Gedaan voor altijd....
Twee jaar duurde die strijd, martelde die twijfel. Doch toen keerde, mét de
vertrouwdheid, langzamerhand ook het vertrouwen terug. Rijk door die vertrouwdheid,
sterk door dit vertrouwen, begon hij weer werken voort te brengen, die hem minder
ontgoochelden, die zijn omgeving meer verrukten. Hij was niet alleen terug zichzelf
geworden in den vreemde. Hij was ook bekend geraakt, in voeling gekomen met
de eigen psyche van dien vreemde. En dan ontstonden die prachtige landschappen,
met de verhoogde bekoorlijkheid, welke daarenboven het verschil van natuurschoon
voor ons heeft, en die we, helaas, slechts in foto's bewonderen kunnen, daar
geestdriftige vereerders van den meester al die werken in Engeland hielden.
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Teruggekeerd in Etichove, had hij, gelukkig, niet een zelfde tijdperk van
heraanpassing door te maken, gelijk bij het terechtkomen in het gastvrije Land van
Wales. In den door 't jarenlang verblijf verengelschten mensch, leefde dadelijk de
Vlaamsche artist weer op. Met al haar slechts verdoofde, nu vlug weer veerkrachtig
geworden voelhorens, betaste zijn verkloekende kunst de haar oud-bekende, de
haar aaiende, de haar zoenende atmosfeer. Kon, bij het tentopslaan in Engeland,
Vlaanderen er niet door verdreven worden, - bij het terug zich bevinden in
Vlaanderen, was Engeland dadelijk verzwonden. Was het dadelijk de aanvang van
die groote, die glorierijke reeks der na-oorlogsche landschappen van de Leiestreek,
aansluitend bij het van vóór Augustus 1914 dagteekenend, zoo omvangrijk als
schitterend werk. Valerius de Saedeleer, terug in Vlaanderen, bleek weer, bleek
meer dan ooit de weergever te zijn van Vlaanderen.
Van het droomende en denkende, van het geestelijke Vlaanderen.
Zooals George Minne in zijn beelden, en vooral in zijn teekeningen, is Valerius de
Saedeleer in zijn schilderijen de Ruusbroeksche uitbeelder van Vlaanderen. Evenals
die Godsbeschouwer uit het Roode Klooster van Auderghem - bij Brussel - de
vroomheid, de heiligheid van het Vlaamsch gemoed lei in hemelenopenende,
visioenen onthullende woorden, zoo ontvouwt die aardebeschouwer uit het
hooggelegen landhuis van Etichove, - en vroeger te Sint-Martens-Laethem en te
Tieghem -, de vroomheid, de heiligheid van de Vlaamsche streek in
hemelenopenende, visioenenonthullende kleuren. En gelijk bij het lezen der wondere
boeken van den beroemden schrijver der 14e eeuw, zoo komt, bij het zien der
mystieke doeken van den vermaarden kunstschilder der twintigste eeuw, een
onzeglijk zachte verzaliging ons doordringen.
Rustig wordt het dan in 't hoofd, daareven nog doorjaagd van elkaar verdringende,
overeenbuitelende gedachten. Dezer verwarde drommen zijn, bedarend, allengs in
orde gesteld, scharen zich schuchter rond die centra van vrede, vruchteloos
gevraagd, nooit genoten, en thans daar ontmoet, als plots opgedoken eilanden van
kalmte in de ziedende zee der dagen. Er glijdt een groote vergelukkiging over en
in het hart, dat zijn verzadiging steeds gelegen achtte in immer heviger betrachten,
in altijd gestrekter spanning, en dat nu opeens ervaart, hoe de nederigste eenvoud
bedeeler kan zijn van het innigst genot.
Want dat is wel de eerste, niet onmiddellijk bewuste, slechts naderhand doorgronde
gewaarwording, die het zien van de Saedeleer's kunst in ons wekt: We herkennen
die landschappen. Niet in hun materiëel uitzicht, noch volgens plaatselijke
bijzonderheden. Ook wie nimmer te Sint-Martens-Laethem, Tieghem of Etichove
kwam, voelt zich dadelijk vertrouwd met die tafereelen, voelt zich dadelijk thuis,
wéét, dat het zóó is. Of liever: dat het
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zóó moet zijn. Het Vlaamsche landschap werd, onder de wondere omwerking van
dien koninklijken kunstenaar, verkostbaard tot een zielelandschap, waarin de ernst
gestalte heeft gekregen met de statige boomen, waarover de goedheid fulpig ligt
uitgespreid met de wattige sneeuw, waarop de vrede guldig gloort met den milden
zonneglans, waar de tevreden eenvoud woont in de wegduikende hoefjes, terwijl
de grenzeloosheid der kimverloren aarde stijgend voortgezet wordt door de nog
ontzaglijker haar overkoepelende lucht.
O, dit matelooze, dit oneindige in de landschappen van de Saedeleer! Hoe voldoen
ze het mateloosheidsverlangen, de oneindigheidsbegeerten der ziel! Ze ziet zichzelve
weerkaatsen in dien kleurigen spiegel. Zichzelve, zooals zij, in haar verholenste
diepte, stoorloos bidt voor het wezen van het Wezen, terwijl rondom haar het groote
leven wordt vergruisd in den pletmolen der dagelijksche bagatellen....
En bij dit ontzagwekkende van het onbegrensde, de verrukkende liefheid van het
kleine, van het allerkleinste. De nauw merkbare inham van een rivier, de grillige
kronkeling van een tak, de hoofsche buiging van een korenaar, de gulden stippeling
van een boterbloempje.... Onbeduidendheden, met zooveel vervoering opgemerkt
en met zooveel liefde weergegeven, dat ze in de grootschheid van het tafereel
opklateren, als de klare klank van het triangeltje in de daverende finale van een
machtig orkeststuk.
Dit is weer een der zeldzame eigenschappen van den meester: De zuivere zin
van de onderlinge verhoudingen. Waar hij, in de voor ons uitgespreide natuurpracht,
bij het malen van onafzienbare vlakten, ook stilhoudt voor schijnbaar zoo nietige
bijzaken, daar schaadt hij de majesteit van het ontzaglijke niet door het bijbrengen
van het geringe, maar doet hij het weidsche van die majesteit des te treffender
uitkomen door het contrast met dit geringe. Zoo kunnen we haast de aren tellen van
het korenveld, in den linker voorgrondshoek van ‘Dorp’; en tóch is dit tafereel van
de breed wegbuigende Leie, - waarin de oeverboomen en het in de verte opduikend
dorpje weerspiegelen, onder de strenge strakheid van de haast gansch vergrauwde,
slechts een smalle kimstreep licht overlatende avondlucht, - van een macht, van
een ruimte, van een diepte, die werkelijk het onbeperkte der vlakten daarachter
doen raden in de grootschheid van het verzichtbaarde.
Wonderlijk is het wel, 's kunstenaars groei na te gaan in de aan elkaar sluitende
reeks: Sint-Martens-Laethem, Tieghem, Etichove, met tusschenin Rhydyfylin (Wales,
Engeland). Die reeks wordt geopend met den stuggen, tragischen ‘Zaaier’: Geweldige
figuur op dramatischen achtergrond. Het is niet, zooals de titel zou doen vermoeden,
de klassieke voorstelling van den over den akker voortschrijdenden boer, houdend
met de linkerhand de zaadgevulde schort vast, en zwierend met de rechter de gulden
korrels in de wachtende voren, blinkend begloord door de jonge zon. Het is de
peinzende,
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als voor zijn taak beschroomd terugdeinzende landman, op wiens zorgenvoorhoofd
en kommergelaat de achterdocht voor mogelijke mislukking zich afteekent, en wiens
steil-starende oogen in de toekomst geen overbeladen oogstwagen, maar - wegens
de treurige ondervinding! - slechts door ziekten of insecten gehavende, of door
regen en ontij geteisterde velden zien, welke zwijgende wanhoop wekken in zijn
hart, waarvan hij 't bange kloppen bedaren wil met het er op leggen van de grove
hand, en welke die onzeglijke bitterheid brengen rond zijn vastgesloten, lachontwende
lippen.
En het is evenmin, zooals de titel zou doen vermoeden, in een omgeving vol
verlokking, met de oneindigheid van de veie, groeiverbeidende aarde onder de
glorieuze koepeling van een beloften-klare lucht, dat de Saedeleer zijn Zaaier zag
en maalde. Het is bij de donkere, avonddroeve Leie, kalm, roerloos, verstrakt in het
voorgevoelen van onbekend, doch des te geduchter naderend onheil. De witheid
der muren van hoefjes en kerkje, schril uitlossend tusschen het duistere van daken
en boomen en gras, heeft iets geheimzinnigs, iets spokigs onder de strepenstrakheid
van de grauwe avondlucht, dof weerkaatst door het loensch glimmend Leiewater.
Het is geen idylle van Virgilius. Het is een treurspel van Sophocles, met al de
ontzaglijkheid van het onontkoombaar noodlot rondom den weerloos-kleinen mensch.
Dezelfde, en een nog persoonlijkere gaafheid, dezelfde, en een nog
onaantastbaarderder massiefheid, - in zooverre bij deze diep-vergeestelijkte kunst
dit laatste woord mag aangewend, ter uitdrukking van haar degelijkheid - vinden we
weer in ‘Kalme avond’, die, evenals ‘De Zaaier’, behoort tot de eerste werken, welke
de Sint-Martens-Laethemsreeks opende, na zijn verloochenen van en afbreken met
het impressionnisme. En wanneer we die gaafheid, die massiefheid nagaan, zich
veropenbarend, zich opdringend in het stoere van die blarenmassa's, in het reëele
van die hurkende huisjes, in het eenvoudige van dien ver wegbuigenden vloed,
naast den deels grasbegroeiden, deels zandigen oever, en in het stille en sterke
van die strakke, door geen tinteltrukjes opgesmukte lucht, - dan kunnen we ons
zonder moeite voorstellen, wat een beroering het neerploffen van zulk een kunst
moet teweeggebracht hebben in de eendenbijt der toen in clubjes en groepjes
floreerende ‘ismen’. Het sloeg, immers, heel hun handig ineengestoken stellingenspel
stuk. Het was, immers, een tot dogma verheffen van datgene, wat door hen verketterd
werd. Het bleek, immers, de uitdaging te zijn van een vaandelvluchtige, die het
leger, waartoe hij eens behoorde, van hetwelk hij eens een der aanvoerders was,
stoutweg in den steek liet, om er, waarachtig, een eigen meening en een eigen
methode op na te houden!
Doch wat we ons niet zonder moeite kunnen voorstellen, is het verstommende
feit, dat het overweldigende van die kunst zoo lang heeft moeten wachten, aleer ze
begrepen, aleer ze geduld, - ja, goed gezegd: geduld! - aleer ze genoten werd. Want
hoezeer we ook plaats willen en moeten inrui-
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men aan alle gezonde strevingen, zelfs experimenten, die door durvende en
begaafde baanbrekers worden voorgestaan, en kostbare kenmerken zijn van den
tijd, die hen zag ontluiken.... en vaak verflensen, - tóch komt het ons onverklaarbaar
voor, dat er toen zoo gekibbeld en gekuipt is kunnen worden rond die kunst, welke
naderhand toch moest erkend als zijnde die van alle tijden.
Gelukkig, dat de Saedeleer niet is beginnen te twijfelen aan zichzelven, bij die
schrijnende afkeuring, uitgedrukt door kwetsende afwijzing, en dat hij niet, twijfelend
aan zichzelven, op zijn stappen terugkeerde; maar driest en dapper doormarcheerde,
bewust van de echtheid der ontdekte en betreden nieuwe baan! Gelukkig dat hij,
toen de ware vertolking gevonden hebbende van zijn tot dan toe zelfs voor zichzelf
verborgen persoonlijkheid, deze handhaven bleef in werk na werk, dat zich ten slotte
onweerstaanbaar aan de zich verzettende aandacht opdrong; dat, zoodra aan de
aandacht opgedrongen, de weerstrevende bewondering afdwong; en dat, eens de
bewondering afgedwongen, in luttel tijds niet alleen de vroegere waardeering, maar
ook den veel hoogeren, den hoogsten roem veroverde.
In onzen van machinegeratel daverenden, van electriciteit doorflitsten, van
bedrijvigheid doorkoortsten tijd, komt dit werk ons voor als een heropleving van de
middeleeuwsche levensbedaardheid, als de arbeid van een onzer vermaarde
primitieven die, na drie-, vierhonderdjarigen slaap, bij mirakel werd opgewekt en,
onbewust van de veranderingen, die het aanschijn der wereld en het wezen van 't
leven ondergingen, zijn voor eeuwen onderbroken werk voortzette. Doch is dit niet
een treffend bewijs, dat die veranderingen van wereld en leven meer oppervlakkig
dan innerlijk zijn; dat ze, in de meeste gevallen, slechts bestaan omdat we er aan
gewoon werden gemaakt, de wereld en het leven onder de gedaanten van die
veranderingen te zien; maar dat we met onfaalbare juistheid het bedrieglijke van
die meening onderkennen, wanneer, bij het ontmoeten van een begenadigde, onze
oogen eindelijk opengaan?
Valerius de Saedeleer stond en staat tegenover de natuur met de arglooze
opgetogenheid van een kind, dat de wereld en het leven onzeglijk groot en schoon
vindt, en dat, malend het indrukmakende der grenzeloosheid-verbergende
kimmegrens, toch van zich niet verkrijgen kan, het rimpeltje van een waterkabbeling
of het scheutje van een haag te verwaarloozen. In zijn arglooze opgetogenheid, wil
dit kind alles weergeven, omdat het alles toch zoo mooi, zoo weergaloos mooi ziet
op zichzelf, en daarbij nog zoo verrukkelijk passend, ieder op zijn plaats, in het
mateloos raam der schepping.
Om dit alles weer te geven, om, zooals Gezelle, zoowel het kruipende kruidje als
de warrelende wolken over te brengen in kunst, en door 't samenvoegen van beide,
aan het kruipend kruidje iets van de geweldigheid der wolken, aan de warrelende
wolken iets van de keurigheid van 't kruidje te bedeelen,
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- beschikt dit argloos kind over een alomvademende en dus albeheerschende
techniek. Een meesterlijke techniek, die het aandurven mag, belang te geven aan
en te verwekken voor een kruidje, zonder ook maar een schijn van gevaar te loopen,
daardoor het belang van en voor de wolken te verminderen.
En daarenboven, vooral:
Dit argloos kind, met zijn meesterlijke techniek, beschikt over een schat van
gevoel, zoo rijk en innig, dat het tot in de uiterste en verholenste hoeken van elk
tafereel trilt, dat het drijft op de wolken en wiegelt op het kruidje.
Het gevoel in de schilderijen van de Saedeleer....
Er ligt een wijdere kloof tusschen gevoelerigheid en gevoel, dan tusschen hardheid
en gevoel. Want hardheid is de wel ruwe en dikwijls wondende, maar toch eerlijke
uiting van de waarheid; terwijl gevoelerigheid onuitstaanbaar gefemel blijkt van de
zich in kunstmatige liefheid hullende leugen.
In de Saedeleer's werk is het een zuiver en sterk gevoel, dat er over uitgespreid
ligt, in de zware sneeuwlagen en grauwe luchten van zijn winterzichten, op de
malsche mildheid der weiden van zijn zomerlandschappen, over de droomende
deining van zijn Leie-tafereelen. Zuiver en sterk gevoel, dat heel de ruimte vult met
zijn alomaanwezigheid, dat zich veropenbaart in den machtigen zwaai van de
wegschietende rivier, en in de grillige kromming van het fijn uitsprietelend takje; dat
huivert in den dooikrans rond de boomstammen, en glundert in de gulden zon op
de landhuisjes; dat met den kronkelenden veldweg verloren loopt naar de krommende
kim, en met de ontzagwekkende wolken den eeuwigen tocht vervolgt rond de
wentelende wereld.
Waar het gevoel uitstijgt boven het geschapene, knielt het in aanbidding voor den
Schepper.
De landschappen van dezen natuurschilder zijn van een reiner en dieper
godsdienstigheid, dan tal van zoogenaamde religieuze werken, waarvan het
onderwerp wel behoort tot het bovenaardsche, doch waarvan de weergave niet
zelden alle vergeestelijking derft. Vooral de Saedeleer's sneeuwzichten zijn van een
vroomheid, een verinniging, die ze omscheppen tot vlakten van deemoed, tot hoogten
van vervoering, en die de zwarte boomsilhouetten doen groeien tot donkere wachters
van wakend berouw, midden de schitterende sneeuwblankheid van de herwonnen
onschuld. Er hangt over al die weidsche wintertafereelen steeds iets van de
doordringend-teedere Kerstmis-stemming, waarbij we ons ingetogener, waarbij we
ons beter voelen, waarbij we onwillekeurig scherp gaan rondzien, of er ergens in
de witte wade geen spoor is van de Koningenkaravaan, en of er boven een van die
slechts even uit de vlakte opduikende hutten en hoefjes, soms geen lichtpunt glinstert,
dat een ster zou kunnen zijn....
Dàt is de kracht, en ook de bekoring, der kunst van Valerius de Saedeleer. Het
effene, gladde zijner dungelaagde schildering, is de treffende vertolking
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van het effene, gladde zijner kunstontroering, die, uitgestegen boven het stormige
der elkaar bekampende gemoedsaandoeningen, in de natuur de weerkaatsing geeft
van de rustsfeer, waarin geen strijd meer is, daar het evenwicht tusschen het
aardsche en het hemelsche verkregen werd. Zijn kleuren hebben in haar soberheid
een zoo zeldzame pracht, dat ze oneindig meer oproepen voor den zich er in
verlustigenden geest, dan de bontste uitstalling van de rijkste paletweelde. Maar
ook, hij weet mirakelen te doen met verwazende tinten, met vervloeiende
schakeeringen, onstoffelijk in haar doorschijnende fijnheid, doordrenkend de
hoofdkleuren met de heimzinnigheid van haar wonder lichtgetoover. En alles staat
daar zoo rustig-volmaakt, zoo vast en tevens zoo lenig van lijn, zoo grootsch in het
kleine van zijn afmetingen, zoo oorspronkelijk-nieuw in zijn nochtans strikt
geëerbiedigde natuurlijkheid, dat het vermoeden rijst van het bezit eener
buitengewone virtuositeit, die de Saedeleer toelaat, de opgedane indrukken dadelijk
uit te werken in een vlot onder zijn vlug vegend penseel groeiend schilderij.
Daar is heelemaal niets van.
‘Vooraleer ik een landschap aanvat, heb ik het tallooze malen gezien, zijn er soms
twee, drie jaar over de eerste impressie heengegaan. Wat mij er dan in trof, was nu
eens het geheel, dan weer eens een bijzonderheid, die langzaam in mij kiemde,
groeide, en eigen wezen en gestalte kreeg. Wanneer ik een boom schilder, is dat
niet om 't even welke, doch een bepaalde boom, waarvan stam en takken zóó
moeten zijn, en niet anders. Wacht.... Ik heb hier juist een pas begonnen werk....’
De meester nam van den ezel, staande tegen den eenvoudig-rijken achtergrond
van een zwaargeplooid, grijsfluweelen gordijn, het kapitaal stuk ‘Dooi’, dat beslist
een der hoogste toppen, zoo niet d e hoogste, uitmaakt van de bergketen zijner
kunst. Hij verving het door een groot doek, waarop nog niets anders stond dan de
krijtschets van het er op te schilderen landschap.
‘Eer ik den eersten penseelstreek zet, behoort alles, wat ik er op brengen wil, op
zijn plaats te staan. Eens al de materialen voorhanden, kan het verwerken er van
beginnen. En ik moet, om te kunnen arbeiden, innerlijk voelen wat ik vertolk. Mijn
werk is de uitdrukking van een gevoel, de weergave van een gedachte. Ga ik
daarmee niet mede, ga ik daarin niet op, dan word ik wantrouwig, én jegens hetgeen
ik voortbreng, én jegens me zelven. Dan besef ik, dat de tijd, de rijpheid nog niet
gekomen zijn, en is het mij onmogelijk voort te gaan.
Na zeven en twintig, acht en twintig jaar inspanning, in de verandering, in de
vernieuwing mijner kunst, heb ik het nog zoo moeilijk bij het aanvatten van een werk,
als toen ik twintig jaar oud was. Het is nog altijd dezelfde kamp van den wil met de
onwillige stof, dezelfde worsteling van den onbeperkten geest met de beperkte
uitdrukkingsmiddelen.
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Doch die telkens opnieuw zich voordoende en te overwinnen bezwaren, maken me
geenszins neerslachtig, bemoedigen mij veeleer. Ze zijn me een teeken, dat ik nog
steeds met de onmisbare zelfcritiek tegenover mijn eigen werk sta, dat ik me niet
laat vlotten op den vloed van een gewaagd zelfvertrouwen, waardoor ik er wellicht
onbewust zou kunnen toe komen, te vervallen in een stelselmatig voortbrengen,
dat langsom minder gemeens zou hebben met waar gevoel, met zuivere gedachte,
en dus ook met ware en zuivere kunst.’
Eenvoudig zei hij dat, met kalme overtuiging en stille stem. En terwijl hij daar
stond midden in het ruime atelier, waarin de schamele voorraad van nog geen half
dozijn doeken bewijs gaf van de gretigheid, met welke op de werken van dezen
groote onder de grooten voortdurend beslag wordt gelegd door tallooze
bewonderaars, - kwam scherper dan ooit de tegenstelling uit tusschen den physieken
mensch en den subtielen kunstenaar. Met zijn meer dan een hoofd boven de gewone
maat uitstekende gestalte, met zijn machtigen bouw, met zijn stoeren, door wilde,
grijsgrauwe haren warrig bekroonden kop, scheen hij meer de man van de geweldige
daad, de ontplooier van spierkracht, de ontwerper van Danteske visioenen, de
uitbeelder van hemelontstellende en aardeverdelgende cataclysmen.
En toch was hij het, die dadelijk de krop in de keel en den traan in het oog kreeg,
wanneer hij de herinnering opriep van zijn in 1930 overleden vrouw, die zoo geheel
opging in zijn kunst, en hem steeds begeleidde op zijn urenlange wandelingen door
de Leiestreek. Wandelingen, die veelal vruchtbare ontdekkingstochten bleken te
zijn, van dewelke kostbaar schoonheidsmateriaal werd meegebracht.
Toch was hij het, die daareven zijn hupsche kinderen zoo innig-gemoedelijk
‘lievekens’ noemde, en die, wanneer twee ravottende kleinzoontjes het in de wijde
woonkamer bont genoeg maakten om er horendul van te worden, nog vergoelijkend
voor hen partij trok, als er met buitenzetting gedreigd werd.
En bij de weekhartigheid en de goedheid van dien reuzigen mensch, ook de
teederheid, de vroomheid van den buitengewonen kunstenaar.
Want die felle handen, met haar forschheid voor het zwaaien van den moker tot
pletten van ijzer, hanteeren het penseel met zoo uiterst een zachtheid, dat alle
vormen iets lenigs, dat alle kleuren iets fluweeligs hebben. Bij het uiterlijke wezen
der dingen, weten zij ook op weergalooze wijze naar voren te brengen het innerlijke
zijn der dingen. Voor dien kloeken kerel, oogenschijnlijk aangewezen om
hoofdzakelijk, ja uitsluitend, de gistende veiheid, den weelderigen bloei van het
Vlaamsche landschap weer te geven, in den daver der zonnehitte of onder de
overrompeling van rollend hollende wolkenhorden, bestaat hoofdzakelijk, ja
uitsluitend, de schroomige ingetogenheid, de doordringende mystiek van het
Vlaamsche landschap. Het in zich opnemend, geeft hij het in zijn kunst
gemetamorphoseerd terug, met behoud van elke
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bijzonderheid, met eerbiediging van ieder détail in elke bijzonderheid. En toch is het
telkens iets nieuws. Toch is het telkens iets gansch anders. Hij heeft de ziel van het
eenvoudige, en reine, en devote, van het heilige Vlaanderen, bedeeld aan zijn
tafereelen die, staande ver buiten en boven de rukkende onrust van dezen tijd,
oasen van verademing, tempels van gebed zijn voor alle tijden. De geest der
gelukzalige contemplatieven van de middeleeuwen waart over die wijd uitpleinende
vlakten, over die breed wegwelvende heuvels. De geest der beschouwende
Godsbetrachters van de volgende eeuwen zal op die landschappen komen rusten,
gelijk eens de uit Noë's ark opgelaten duif, wanneer hij, evenals die landverkenster,
na den ondergang van alle spiritualiteit in den zondvloed van 't mechaniseerend
materialisme, over de norsche golven rondwieken zal, op zoek naar een plekje, ter
verpoozing....
Hoe uitzonderlijk en afgezonderd ook zijn gevoels-, gedachte- en geesteskunst,
toch heeft hij zich niet teruggetrokken op een afgesloten gebied van
zelfgenoegzaamheid, de deur niet dicht gedaan voor de buiten zich voltrekkende
evolutie, zelfs revolutie, der kunst, zich niet gehuld in de verworven waardigheid,
met het gebaar van den overwinnaar, die alle verder streven van anderen
minderwaardig acht, sinds het leven zijn streven erkende en huldigde.
Neen. Die wereldberoemde vier en zestigjarige, leeft nog bestendig met de
jongeren mee, volgt, hier met belangstelling, daar met sympathie, ginder met
vreugde, verder met geestdrift, de gestaag zich voltrekkende wordingen,
verwordingen en herwordingen der kunststrekkingen. En iederen zomer is Etichove
- het knusse dorpje in de Leievallei, waar de natuurlijke of kunstmatig verwekte
overstroomingen der weiden en meerschen, het er op gewonnen hooi die bijzondere
eigenschap bedeelen, welke de koopers van heinde en verre aanlokt, - ook het
verzameloord van een menigte schilders, die niet alleen in de prettige streek
weldadige ontspanning en rijke inspiratie, maar daarenboven ook in de villa ‘Tynlon’,
op den landschap-beheerschenden top van de heuvelglooiïng, gastvrij onthaal
vinden bij den gezelligen, gullen meester.
Deze staat nog in de volle bloeipracht zijner zeldzame gaven. Wanneer hij, 's
winters de indrukken van den zomer uitwerkend, en 's zomers het materiaal van
den winter verwerkend, met de bevangenheid van het schepsel, maar ook met den
drang van den schepper, arbeidt in zijn ruim atelier, dan ontluikt op het grauwe doek
steeds een weer nieuw beeld van hetzelfde land, van het nederige en toch zoo
grootsche, van het stille en toch zoo stormige, van het vurige en toch zoo vrome
Vlaanderen. Van het moederlijk-gemoedelijke Vlaanderen, dat ons, door zijn
vergeestelijkte kunst, uitzicht opent op de oneindigheid.
Op de oneindigheid van het eeuwige.
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Nogmaals Sinterklaas, de heilige bisschop van Myrha
door A.H. Luijdjens
MOCHTEN wij in Elsevier's Decembernummer van 1930 een en ander mededeelen
over het leven van den heiligen Nicolaas van Bari en over de meest bekende
legenden, die omtrent dezen heilige in omloop zijn, thans willen wij, na eerst nog
eenige andere legenden te hebben vermeld, een indruk geven van de bijzondere
vereering die den vromen bisschop gewerd in de middeleeuwen en van het
voornaamste aan hem gewijde godshuis, de Sint-Nicolaaskerk te Bari.
Het is ons thans mogelijk, behalve de ‘Legende Aurea’ een bijna even oude
rijmkroniek te citeeren, welke uitsluitend het leven van onzen heilige behelst. De
tekst dezer kroniek is ons overgeleverd in een Parijsch handschrift uit de XIIIde
eeuw; het op meerdere plaatsen zeer fraaie gedicht is met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid het werk van den normandischen troubadour Wace.
De dichter noemt zich zelf, doch helaas is de naam niet duidelijk. Na een aardige
inleiding, waarin hij uiteenzet dat het zijn plicht is, als ‘intellectueel’ zou men
tegenwoordig zeggen, om zijn medemenschen te vertellen wat hij weet, in dit geval
het leven van Sinterklaas, stelt hij zich zooals dit onder middeleeuwsche dichters
gebruikelijk was, aan zijn lezers voor:
A ceux qui n'ont letres aprises,
Ne lor ententes n'i ont mises,
Doivent li clerc moustrer la loi;
Qui miex est, miex doit enseigner;
Et qui plus peut, plus doit aider.
Cascun doit moustrer son savoir
Et sa bonté et son pooir
En Dieu servir le créator
Et as barons sains por s'amor.
Aan hen die geen letters hebben geleerd,
En er zich niet mee bezighielden
Moeten de ontwikkelden de wet uiteenzetten.
Die hooger staat, moet beter onderrichten
En wie meer kan, moet meer helpen
Ieder moet toonen wat hij weet
En zijn goedheid en macht doen blijken
In het dienen van God den Schepper
En in het schenken van liefde aan de heiligen

De omstandigheid dat de heiligen worden aangeduid met den titel ‘heilige baroenen’,
is wel kenmerkend voor een gedicht dat ontstaan is in het feodale tijdperk.
Jou suis normans, s'ai à non Gnace
Dist m'est et prié que jou face
De saint Nicolas, en romans,
Qui fist miracles biaus et grans.
Ik ben Normandiër en heb Gnace (Wace?) tot naam,
Gezegd is mij en gevraagd, dat ik berichte
In een roman over Sint Nicolaas
Die mooie en groote wonderen deed.
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Duidelijk wijst dan de dichter er op, dat zijn vers ten doel heeft aan de ongeletterden,
die immers de in het latijn gestelde heiligenlevens, voor hem geschriften waarvan
ieder woord op waarheid berust, niet konden lezen, het leven van den heilige te
vertellen, opdat dit hen tot leering en voorbeeld strekke:
En romans dirai de sa vie
Des miracles une partie.
En romans veuil dire I petit
De che que li latins nous dit;
Que li lai péusent entendre
Qui ne puent latin aprendre.
In verzen wil ik van zijn leven gewagen
En van de wonderen iets vertellen
In verzen wil ik een beetje zeggen,
Van dat wat de ‘Latijners’ ons berichten;
Opdat de leeken kunnen begrijpen,
Die geen latijn kunnen leeren.

Terwijl de Legende aurea slechts spaarzame bijzonderheden geeft over de eerste
jeugd van onzen heilige, wijdt Wace daarover met zichtbaar welgevallen uit, en
beijvert zich in de ouders van Sinterklaas een middeleeuwsch ideaal te beschrijven:
rijke, feodale edellieden, die in praal en pracht leven en toch vroom en nederig zijn:
De Parses fu Nicolas né
D'une riche anciène cité;
Mais puis est la chose enpirie,
A ben près toute amenuisie.
Pare et mère ot de grant hautèce
De parenté et de richèce;
Assés orent or et argent,
Et mult vivoient saintement.
Itel enfant voldrent avoir
Dont péussent faire lor oir,
Nient seul de lor manandie
Mais de mors et de boene vie.
Te Parses (de L.A. noemt Patare) werd N. geboren;
In een rijke oude stad.
Maar later is die er op achteruit gegaan,
Vrijwel geheel tot niet geworden.
Vader en moeder had hij van groote voornaamheid
Van afkomst en van rijkdom;
Zij hadden goud en zilver genoeg
En leefden zeer heiliglijk.
Zij wilden zulk een kind hebben
Dat zij er hun erfgenaam van konden maken;
Niet alleen van al hun bezittingen
Maar ook van zeden en van heilig leven.

Uitvoerig deelt de dichter dan mede, hoe Nicolaas als zuigeling reeds ‘vivoit por
Dieu amor’ en op Woensdag en Vrijdag weigerde meer dan eenmaal daags gevoed
te worden, een bijzonderheid die ook de Legenda aurea vermeldt. Daarentegen
vinden we bij Wace niet de beschrijving van den doop van het kind, waarbij dit als
een volwassene recht overeind in het doopbekken zou hebben gestaan; toch zijn
er tal van monumenten van middeleeuwsche kunst, ook in Frankrijk, waar juist deze
legende de cyclus van het heiligenleven opent.
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Bijzonder fraai is bij Wace de beschrijving van het voornaamste ons overgeleverde
feit uit de jongelingsjaren van Nicolaas, de legende van de drie maagden, die dank
zij Nicolaas' giften een huwelijk konden aangaan en niet ‘werden uitgestooten in de
opene zonden dezer wereld’. De drie zakken
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geld werden door miniaturisten en frescoschilders vervormd tot de drie gouden
ballen, die nog steeds het attribuut vormen van den heilige, althans in midden- en
Zuid-Italië, in de Slavische landen en een enkelen keer ook in Duitschland. In
Frankrijk, in Noord-Italië en meestal ook in Duitschland worden de geldbuidels als
echte zakjes voorgesteld en vindt men als attribuut van den heilige, wanneer deze
niet in een legendencyclus doch in rust wordt afgebeeld, vrijwel steeds de drie
kindertjes in het pekelvat. De legende wordt in het Fransche handschrift te uitvoerig
beschreven, dan dat we ze hier zouden kunnen weergeven, te meer daar wij in ons
vorig artikel de geschiedenis reeds verhaalden.
In de ‘Legenda aurea’ volgt onmiddellijk op de geschiedenis van de drie maagden,
de bisschopskeuze, die als volgt wordt verhaald: ‘Nu was te dien tijde de bisschop
van Myrha gestorven; vele bisschoppen kwamen tezamen dat zij een anderen in
zijn plaats kozen. Onder hen was er een van groot aanzien en macht, aan wien het
oordeel stond over de bisschopskeuze. Die vermaande hen allen dat zij in vasten
en gebed hun kracht zouden zoeken; doch des nachts kwam een stem tot hem, die
sprak: In den vroegen ochtend zult gij de deur der kerk bewaken en de eerste
mensch die ter kerke komt, wiens naam zal luiden Nicolaus, dien zult ge tot bisschop
maken. Dat deelde hij den anderen mede, en zegde hen met godsvrucht verder te
bidden en hij zelf bleef aan de kerkdeur en wachtte. Nu voegde het God zoo, dat in
den morgen het eerst Sint Nicolaas ter kerke kwam voor alle anderen. En de bisschop
hield hem aan, zeggende: Hoe heet je? Nicolaas neigde vol heilige onschuld het
hoofd, antwoordend: “Men noemt mij Nicolaas, den dienaar van Uwe Heiligheid”.
Toen brachten zij hem in de kerk, en zetten hem, of hij zich ook verweerde, op den
bisschopsstoel.’
Over deze bisschopskeuze nu weet Wace, die waarschijnlijk ook uit andere thans
verloren bronnen putte, iets meer te zeggen: In de eerste plaats begaat hij niet de
fout van de Legenda aurea, te vergeten dat het gebeuren met de drie maagden nog
te Patare zich afspeelde, terwijl de bisschopskeuze te Myrha plaats vond.
Quant S. Nicolas ot doné
Quant que il ot, por amor Dé,
Droit à Mirre son chemin tint.
Quant il en la cité parvint,
Tout li évesque del régné
Estoient iluec asanblé;
Car l'arcevesque mort éstoit
Qui cèle honor éue avoit.
Toen Sint Nicolaas had weggegeven
Al wat hij bezat, uit liefde tot God,
Ging hij rechtstreeks naar Myrha.
Toen hij in de stad kwam
Waren alle bisschoppen van het land
Daar vereenigd.
Want de aartsbisschop was dood,
Die zoozeer was geëerd geweest.

Ook hier vinden we de met meer macht bekleeden bisschop, die de anderen tot
gebed en vasten vermaant. De stem is echter tot een zichtbaren engel geworden:
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Uns sains angèles del ciel li dist
Que par matin celui présist
Que premier el mostier ventoit
Ci ert celui que Dex eslisoit.
‘Al la porte, dist-il, seras
Le premerain entrant prendras,
Qui ert apelés Nicolas
Ceste veskié li doneras’.
Een heilige engel van den hemel zeide hem
Dat hij des morgens dien zou nemen
Die het eerst naar de mis zou komen
Dat was den door God gekozene.
‘Je zult, zegde hij, aan de deur staan
Den eerste die binnenkomt nemen,
Die Nicolaas zal geheeten zijn,
En hem dit bisdom geven.’

Opmerkelijk is dat deze legende en eenige andere, zooals die bij Wace beschreven
worden, geheel en al overeenstemmen met de afbeeldingen uit het leven van den
H. Nicolaas op de vermaarde vensters in de kathedralen te Bourges en te Auxerre.
Vooral de beide Sinterklaasvensters van Auxerre schijnen veeleer samen te hangen
met Wace of met onbekende bronnen waaruit Wace putte, dan met de Legenda
aurea. Het zijn twee vensters of juister een geheel venster en de resten van een
tweede. Wij geven hier de afbeeldingen naar oude teekeningen, daar alle naar deze
vensters bestaande foto's zeer onduidelijk zijn. De teekeningen geven de
voorstellingen getrouw weer, doch het primitieve karakter dat de origineelen eigen
is, heeft de teekenaar niet weten te bewaren, (afb. 1 en 2). Het geschonden venster
behandelt de wonderen, tijdens het leven van den heilige geschied. Daar vinden
we in het onderste medaillon, links: De dood van den ouden bisschop van Myrha;
rechts, de jonge Nicolaas die op het punt staat de stad te betreden en neerknielt
voor de stadspoort. De handwerkerskunstenaars hielden zich steeds letterlijk aan
hun tekst en de omstandigheid, dat hier een stadspoort is afgebeeld, wijst er op dat
zij niet de ‘Legenda aurea’ volgden, doch veeleer een tekst, waarin een regel
voorkwam, overeenstemmend met het ‘Quant il en la cité parvint’ van Wace. In
hetzelfde medaillon zien we nog hoe de Engel neerdaalt en tot de biddende
bisschoppen spreekt. Ook hier geeft de Legenda aurea een andere lezing: 's
N a c h t s kwam een s t e m tot h e m , terwijl Wace weer geheel overeenstemt met
het venster: ‘Uns Sains angèles del ciel li dist.’ We zien voorts, hoe ‘de machtigste
der bisschoppen’, de exarch dus, waarvoor noch Jacopo de Voragine noch Wace
als behoorende tot de latijnsche kerk een titel konden vinden, den jongen Nicolaas
met zachten drang de kerk binnenvoert om hem daar, en thans zijn we tot het tweede
medaillon gekomen, tot bisschop te kronen. Eenigszins wonderlijk is het b o v e n
deze bisschopskroning de legende van de drie maagden te vinden, daar deze
gebeurtenis in het leven van den heilige zich afspeelde, vòòr hij bisschop werd. De
gouden ballen, die men meent te zien, zijn in werkelijkheid goudstukken. Men ziet
er ook vier inplaats van drie, zoodat twijfel daaromtrent buitengesloten is. Duidelijk
blijkt hier, dat de volgorde van de voorstellingen niet meer de oorspronkelijke is. De
oorzaak zal wel daarin te zoeken zijn, dat dit venster van Auxerre in de zestiende
eeuw door de Hugenoten,
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voor zoover zij er met hun hellebaarden bij konden komen, aan stukken is geslagen.
Men heeft dan later, op niet zeer gelukkige wijze, de resteerende gedeelten aan
elkaar gevoegd.
Aansluitend bij de bisschopswijding vinden we, zoowel bij Wace als op het venster,
een bijzonder aardige legende, die in de ‘Legenda aurea’ geheel ontbreekt:
S'ostesse où il avoit géu
Où il le soir herbergié fu,
Oï que il iert ordenés
Et en l'eveskié poseis,
De la joie que èle oï
Son enfant el baing deguerpi
Qui de sor le fu fait avoit.
Et un vaiscel de terre estoit:
De terre à chel tans faisoit on
Un tel vaiscel, pan avoit non.
Si fu la mère très musée
Et de la joie trèspensée
Que sor le fu l'enfant laissa;
Le fu esprit, l'ewe caufa,
Après commença à frémir
A esmovoir et à boulir;
Et li enfés qui dedans fu
Si ot le cors et tenre et nu.
En l'ewe boillant se séoit,
El boillon séoit, s'espandoit;
Onques de chèle ewe boillant
Ne senti mal, ne tant ne quant.
Puisque la messe fu finée,
Si s'est la mère porpensée
Que èle ot laissié son enfant
Ens el baing sor le fu ardent,
Dont vint à l'ostel corant,
Son fil par son non regrettant.
Quant fu en son ostel entrée
Comme femme toute desvée
Son enfant trova tot haitié,
En l'aighe boillant sain et lié,
Dont prist l'enfant, si le porta,
A tout le pueple le conta
Zijn waardin waar hij had overnacht
Waar hij des avonds had herberg genomen,
Gehoord hebbend, dat hij werd gewijd,
En in het bisschopsambt geplaatst,
Uit vreugde over wat ze had gehoord
Liet haar kind in 't bad achter,
Dat ze boven het vuur had gesteld.
En het was een vaatwerk uit aarde,
Uit aarde maakte men in die tijden
Een dusdanig vat, ‘pan’ was de naam ervan.
Zoozeer was de moeder gelukkig
En van de vreugde buiten zichzelf,
Dat ze het kind boven 't vuur liet;
Het vuur brandde; het water werd heet,
Daarna begon het te bewegen,
Te bewegen en te koken;
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En het kind dat erin zat
Had een lichaampje tenger en naakt.
Het zat in 't kokend water,
Het zat in 't kokend nat, lag erin.
Doch van dit kokend water,
Voelde het niets, niet weinig noch veel.
Toen de mis was afgeloopen
Heeft de moeder er aan gedacht,
Dat zij haar kind had achtergelaten
In het bad boven het brandend vuur.
Dus kwam ze naar de herberg geloopen,
Het kind bij zijn naam beweenend.
Toen ze in haar herberg was binnengegaan,
Als totaal ontdane vrouw,
Vond ze haar kind heel vroolijk
Gezond en blij in het kokend water
Dus nam ze het kind, nam het met zich,
Vertelde aan het heele volk
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Le miracle qui li avint;
La gent à mervelle le tint,
Mult fu grande la renommée
De Nicolas par la contrée.
Het wonder dat met hem gebeurd was
De menschen noemden het een wonder
Zeer groot was de roep
Die van Nicolaas in 't land uitging.

Men lette er op, hoe de kunstenaar van Auxerre doet uitkomen, dat aan het geval
de duivel ook niet geheel vreemd was; deze heeft zeker de moeder zoo vergeetachtig
gemaakt....
Het is niet onmogelijk dat onze dichter en ook zijn tijdgenoot, die de vensters van
Auxerre heeft vervaardigd, hier een plaatselijke Fransche legende hebben ingelascht,
die ze wat omwerkten en aan een verkeerden heilige toeschreven. Te Poitiers
namelijk wordt een dergelijke geschiedenis van St. Hilarius verteld (Ch. de Chergé,
Guide du voyageur à Poitiers, 1851). Het kind verdrinkt daar in een met melk gevulde
badkuip, terwijl de moeder naar den heilige is gaan zien. Deze schenkt aan het kind
het leven weer. Lokale toevoegingen bij de Nicolaaslegenden zijn niet zeldzaam.
Zoo vinden we in de freskencyclus te Klerant bij Brixen (Italiaansch Tirol) uit de 13de
eeuw voorgesteld hoe Nicolaas een hooiwagen, die omgevallen is, weer overeind
zet. Künstle in zijn ‘Ikonographie der Heiligen’, meent dat ook de geschiedenis van
den door een bedelaar gewurgden knaap, die men aldaar afgebeeld vindt, een
lokale toevoeging is; dit is onjuist. Men vindt haar reeds in de ‘Legenda aurea’: Een
man vierde ieder jaar het feest van den H. Nicolaas zeer plechtig uit liefde tot zijn
zoon, die de wetenschappen beoefende. Eens richtte hij voor dien zoon een
feestmaal aan en had veel priesters daartoe uitgenoodigd. Voor de deur komt echter
de duivel in de gedaante van een pelgrim en vraagt om eenen aalmoes. De vader
zegt den zoon hem die te brengen, de knaap loopt heen, vindt echter den pelgrim
niet meer voor de deur en ijlt hem na tot aan een viersprong: daar greep de duivel
en worgde hem. Toen de vader dat hoorde was hij zeer treurig: hij nam het lijk en
droeg het in zijn slaapkamer en schreide van de groote droefenis en sprak: Lieve
zoon, wat is je overkomen? Heilige Nicolaas, is dat het loon voor de groote eer die
ik je steeds bewees? Dergelijke woorden sprak hij veel en ondertusschen opende
de zoon de oogen, alsof hij uit een slaap ontwaakte en werd weer gezond.’ Wel is
er iets eigenaardigs aan deze legende, en dit mag Künstle op een dwaalspoor
gebracht hebben. Immers uit het verhaal blijkt, dat Sinterklaas toen deze legende
ontstond reeds gevierd werd als patroon der studeerende jeugd, en we weten dat
een dergelijke vereering eerst ontstond als nawerking op de legende van de drie
scholieren in het pekelvat, welke in de ‘Legenda aurea’ niet voorkomt.
Het venster te Auxerre, dat we tot nu toe beschreven, eindigt met de verminkte
voorstelling van de legende van den gouden beker (zie ons opstel van verleden
jaar); deze legende is ook op het Sint Nicolaasvenster te Bourges afgebeeld, doch
is overigens zeldzaam.
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Buitengewoon kort behandelt Wace de legende van de scholieren, die toch van alle
Sinterklaaslegenden in het avondland de meest geliefde is. De enkele regels, die
men in het Fransche handschrift vindt, citeerden we verleden jaar. Thans zij het ons
vergund een bijzonder aardig, en ongetwijfeld zeer oud, liedje te publiceeren, dat
we dezen zomer in Napels door een visscher hoorden zingen. Men lette er op, hoe
voor de gelegenheid het pekelvleesch in ingelegde visch veranderd werd. Voor de
uitspraak van den tekst, dien we in het Napolitaansch dialect weergeven, diene, dat
er naar gestreefd is de klanken zoo weer te geven, dat men slechts behoeft te lezen,
alsof het Nederlandsch ware. De nadruk valt, tenzij dit anders is aangegeven, steeds
op de voorlaatste lettergreep; de U wordt uitgesproken als OE; de G als in het
Duitsch, dus een zachte K; dubbele medeklinkers moeten duidelijk tweemaal
hoorbaarbaar zijn:
Santu Nicola a la taverna jeva
Era vidzjília e nun tse kammarava;
Disse a lu tavernaro: - Avite njente?
Ka l'or'è tarda e bulimmo manjare.
- Tengo 'nu varrikjello de tunnina
Tanto k'è bello nun tse po' manjare.
- Làsselo stare, ka mò lu beko io,
I' so benuto kà pe' t'aiutare Faatsje la krootsje 'ngopp a lu varrile
E tre gualjune fa resuttsetare.
Ebbiva Dio e po' Santu Nicola,
Kee fanno 'sti miràkule de dzjoja.
Ebbiva Dio e po' tutti le sante,
Kee fanno 'sti miràkule galante!
Sinterklaas ging naar de herberg,
't Was vóór een feest en je mocht geen vet eten,
En zei tegen den herbergier: Heb je niets?
Het is al laat en we wilden wat eten.
- 'k Heb een vaatje met tonijn
Te mooi is 't om het aan te raken.
- Laat maar gaan, ik wil 't wel eens zien,
Ik ben hier gekomen om je te helpen.
Hij maakt een kruisteeken over het vat,
En wekt drie kinderen uit den doode op.
Leve de Heere en voorts Sinterklaas
Die zulke wonderen vol vreugde verrichten.
Leve de Heere en alle de heiligen,
Die zulke galante mirakels volbrengen!

Zeer uitvoerig is Wace, wiens lange gedicht we natuurlijk niet in zijn geheel hier
kunnen bespreken, over de legende van Diana en de wonderlijke olie. Men vindt
haar ook in de ‘Legenda aurea’, waar het vroom verhaal als volgt begint: ‘In datzelfde
land had men de afgoden geëerd naar oude gewoonte en in het bijzonder de duivelin
Diana, zoodat nog in de dagen van Sint Nicolaas ettelijke boeren aan dit geloof
hingen en onder een boom, die ter eere van den afgod gewijd was, hun heidensche
offers brachten’. De geschiedenis vertelt
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dan verder hoe Sint Nicolaas den boom liet omhakken, waardoor ‘de booze geest’
werd beleedigd en een olie bereidde, Mydiacon geheeten, zoo krachtig dat ze tegen
de natuur steenen en water branden doet. Dan neemt Diana de gestalte aan van
een bedevaartgangster en verzoekt enkele zeelieden voor haar toch de olie, die ze
hen schenkt, aan de H. Nicolaas te brengen en de muren van zijn kerk daarmee in
te smeeren. Er kwam echter een ander scheepje en aan boord was iemand die zeer
op Sint Nicolaas geleek, en deze zegde den zeelieden de olie in de zee te werpen,
wijl ze een geschenk was van de duivelin Diana. Ze deden dit en de zee brandde
op onnatuurlijke wijze voor langen tijd.
Bij Wace is het begin van deze legende bijzonder aardig:
Al tans as païens qui ja fu,
Orent diable grant vertu
Qu'il se faisoient aorer
Et deu et deuesses clamer.
Diana iert une dieuesse
Mult decevant, mult tricheresse;
Diable estoit qui en teil guise
Metoit la gent en son service.
In den tijd der heidenen, die voorbij is
Hadden de duivels groote macht,
Zoodat ze zich lieten aanbidden,
En goden en godinnen noemen.
Diana was een godin
Erg bedriegelijk, en erg verraderlijk;
De duivel was ze, die in die verhulling,
De menschen in zijn dienst bracht.

Niet minder uitvoerig en precies verhaalt Wace de legende der drie Romeinsche
officieren, waarover wij in ons vorig opstel gewaagden. Daarop volgt dan de dood
van den heilige: Quant vint al jor qu'il dut finer, Que Dex le vout a soi mener. Hier
stemt het verhaal volkomen met de ‘legenda aurea’ overeen en ook de opmerking
over de manna die uit het lijk vloeide en nog vloeit, ontbreekt niet. (Afb. 3).
Zoo goed als in de Legenda aurea vindt men ook bij Wace eenige verhalen, over
wonderen die na den dood door Sint Nicolaas zijn verricht. Twee ervan willen wij
hier, volgens de text van Jacopo de Voragine mededeelen. Men vindt ze zeer volledig
uitgebeeld op het tweede venster te Auxerre.
‘Er was een Jood, die zag de groote wonderen welke Sint Nicolaas bewerkte;
daarom liet hij zich van den heilige een beeltenis maken (bij Wace vindt de Jood
het beeldje), plaatste dit in zijn huis en beval het beeld de zorg over zijn rijkdommen,
wanneer hij op reis was, en sprak: Sint Nicolaas, al mijn goed beveel ik in je hoede,
als je het niet goed bewaart, dan zal ik me wreken met een flink pak slaag’. Op een
dag nu reedt de Jood weg en liet aan Sint Nicolaas de zorg voor zijn huis; toen
kwamen de dieven en stalen alles wat er in huis was; alleen het beeld lieten ze
staan. Toen de Jood terugkwam en zich beroofd zag, sprak hij het beeld toe: ‘Heer
Nicolaas, heb ik je niet in mijn huis geplaatst, opdat ge het tegen roovers bewaart?
Waarom hebt ge dat niet gedaan en de roovers niet geweerd? Ik zeg, je zult pijn
lijden voor de dieven; want ik wil mijn schade aan je wreken en mijn woede in slagen
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koelen’. En de Jood greep het beeld en sloeg en geeselde het zeer. Toen gebeurde
een groot wonder; terwijl de dieven het gestolene onder elkaar verdeelden, verscheen
hen de heilige Nicolaas, die er uitzag als had hij de slagen van den Jood alle in
levenden lijve werkelijk ondergaan en sprak tot hen: ‘Ziet, hoezeer ik voor jullie werd
geslagen en gegeeseld, en wat voor martelingen ik heb geleden. Ziet hoe vol mijn
lijf is van striemen en hoe rood van bloed! Gaat dus snel henen en geeft alles terug
wat ge gestolen hebt of God zal wrake aan je nemen en jullie misdaad wordt
openbaar en je wordt alle opgehangen’. Zij vroegen: ‘Wie ben jij, om zoo tegen ons
te spreken?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben Nicolaas, de knecht Gods, die door den Jood
zoo vreeselijk geslagen werd’. In groote vreeze gingen de dieven naar den Jood en
vertelden hem het wonder, en gaven hem al het zijne terug; toen vertelde de Jood
wat hij met het beeld gedaan had. Daardoor werden de dieven eerlijk en de Jood
een Christen’.
De tweede niet minder aardige legende handelt eveneens over een Jood: ‘Een
Christen leende van een Jood een somme gelds, en daar hij geen borgen wilde
stellen, zwoer hij op het altaar van Sint Nicolaas, dat hij zoo gauw hij kon, het
geleende zou teruggeven. De schuld stond lang uit; eindelijk vroeg de Jood zijn
geld terug. De Christen antwoordde dat hij het hem al gegeven had. De Jood liet
hem voor het gerecht komen en daar moest de schuldenaar onder eede een
verklaring afleggen. De Christen nam een hollen stok en vulde die met goudstukken,
en nam die mee voor de rechtbank als of hij een steun noodig had bij het loopen.
Toen hij nu den eed moest zweren, gaf hij zijn stok aan den Jood en zwoer dat hij
zelfs meer had teruggegeven dan hij schuldig was. En zoodra hij den eed had
gezworen, vroeg hij zijn stok terug. Toen de bedrieger naar huis terugkeerde, viel
een groote moeheid over hem, en bij een viersprong aan de weg viel hij in slaap.
Toen kwam een wagen in snelle vaart en reed hem dood en deed den stok breken,
waar het goud in zat en het goud rolde eruit. Zoodra de Jood dit hoorde, kwam hij
ijlings aanloopen en bemerkte de list. Het volk ried hem aan het geld te nemen,
maar hij sprak: “Dat doe ik niet, het zij dan dat de Christen door Sint Nicolaas' genade
weder uit den doode opsta: als dat gebeurt, dan wil ik mij laten doopen en ik zal
geloovig worden”. Toen stond de Christen op en leefde, en de Jood liet zich doopen
en werd Christen’.
Wij vinden dit verhaal op een zeer onverwachte plaats terug, en wel in.... Don
Quichotte. Als Sancho Pancha tot gouverneur is benoemd van het eiland Barataria
komen schuldenaar en schuldeischer voor hem. De schuldenaar geeft tijdens het
afleggen van den eed zijn stok aan den schuldeischer in bewaring en Sancho beveelt
den stok te breken, waaruit inderdaad het geld komt rollen. Eerlijk voegt Sancho er
bij, dat dit niet zijn spitsvondigheid is, doch dat hij een dergelijk verhaal van den
pastoor heeft gehoord. Cervantes heeft het aardige staaltje van sluwheid zeer zeker
aan de ‘Legenda aurea’
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of aan een cyclus met afbeeldingen uit het leven van Sinterklaas ontleend.
Ons venster toont ons de eerste legende in de negen bovenste medaillons (3 ×
3); ook hier is de volgorde gewijzigd. De twee maal drie laagste voorstellingen
behandelen de tweede legende. De stok ziet er wat vreemd uit, en de Christen laat
zich op een bijzonder gemoedelijke wijze door den ossenwagen overrijden, doch
we kunnen toch iedere voorstelling thuis brengen.
Tot zoover de legenden van onzen heilige.
Na de overbrenging van het gebeente van den heilige uit Myrha naar Bari (zie
Elsevier, December 1930) hadden de zeelieden of juister kooplieden, die aan deze
‘translatie’ hadden deelgenomen, zich vereenigd tot een ‘corporatie van Sint
Nicolaas’, aan welker hoofd de monnik Elias stond, abt van het Benedictijnerklooster.
In de bij dit klooster behoorende kerk waren de reliquiën voorloopig ondergebracht
en het was ook Elias geweest, die de rechten en privilegies der broederschap op
papier had gebracht. Deze rechten waren van geestelijken zoowel als van stoffelijken
aard: De broeders en ook hun vrouwen hadden o.a. recht op een zetel in het koor
der te bouwen kerk; zij mochten begraven worden buiten tegen de muren van dien
tempel en hadden deel aan de offergaven der geloovigen. (Afb. 4).
De abt Elias neemt in dien tijd in de geschiedenis van Apulië een voorname plaats
in. Hij vereenigde de geestelijke en de burgerlijke macht in de stad Bari in zijn
persoon, wijl hij rector was van Sint Nicolaas en van de bisschopskerk en tevens
aan het hoofd stond der ‘Universitas’ van Bari, in zijn tijd vrijwel een autonome stad,
daar de Normandische vorsten, die kort te voren de stad op Byzantium veroverd
hadden, zich tevreden stelden met het innen van belastingen, zonder eenige
werkelijke macht uit te oefenen.
Het was de abt Elias, die van Ruggiero, den zoon van Robert Guiscard, het oude
verlaten paleis met voorhoven van den ‘katapan’ (den vroegeren byzantijnschen
gouverneur) wist te verkrijgen om te dier plaatse, d.w.z. op de meest voorname
plaats der stad, een tempel te bouwen voor den heiligen Nicolaas, die tot
beschermheilige van Bari was verheven. De gebeenten werden toen opnieuw
overgebracht en wel naar het kerkje van Sint Eustratius, dat deel uitmaakte van het
gebouwencomplex waaruit het paleis van den Katapan bestond.
Op 30 September 1089 wijdde paus Urbanus II den abt Elias tot bisschop van
Bari en den dag daarop, wijdde dezelfde paus, die met het geheele pauselijke en
met het normandische hof te Bari was aangekomen den te bouwen tempel plechtig
aan den heiligen Nicolaas. De omstandigheid, dat reeds in 1098 in de cripta of
onderkerk van Sint Nicolaas door Urbanus II het groote concilie werd gehouden,
waarbij de grieksche kerk voorgoed van de latijnsche gescheiden werd, bewijst dat
deze onderkerk toen reeds voltooid was. In
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1105 werd bisschop Elias, die zijn grootsche schepping niet mocht beëindigen, in
de onderkerk begraven.
Die onderkerk, (afb. 7), een rechthoekige ruimte met een halfcirkelvormige absis,
waarin zich het altaar bevindt met de beenderen van den heilige, vertoont drie rijen
antieke zuilen van numidisch en grieksch marmer. Deze zeer kostbare zuilen
vertoonen romaansche kapiteelen, die, hoe primitief en bijna kinderlijk onbeholpen
ze ook zijn, toch zeer decoratief werken. Een der zuilen heet door den heilige zelf
te zijn opgesteld en bovendien van hout in marmer veranderd. De geloovigen waren
gewoon dezen wonderdoenden zuil te kussen, waardoor de steen zoozeer afsleet,
dat men met het oog op de stabiliteit der bovenkerk, hem door een ijzeren hek voor
verdere aanrakingen moest behoeden. In later tijd heeft men wegens de vochtige
bodemgesteldheid de vloer van de cripta sterk moeten ophoogen, waardoor de
onderkerk thans den indruk maakt laag en somber te zijn; de fraaie zuilen, die voor
meer dan de helft in den grond zitten, schijnen grof en plomp. De op zich zelf niet
leelijke barokke versiering der gewelven misstaat.
Reeds voor de kerk nog gereed was, werd de geheele omgeving, bestaande uit
de binnenhoven en voorhallen van het oude paleis van den Katapan, versterkt.
Muren en torens werden gebouwd en soldaten werden door de corporatie van Sint
Nicolaas in soldij genomen en belast met de verdediging der vereerde beenderen.
Wie zich binnen de muren bevond, genoot het asylrecht en werd door de soldeniers,
zoo noodig, beschermd. Behalve de kerk en een Benedictijnerklooster bevond zich
binnen de muren een groot hospitium voor de pelgrims, die uit alle deelen der wereld
den grooten heilige kwamen vereeren. Dit hospitium bestaat nog heden; het verkeert
in deerniswekkenden toestand en is ook niet het oude gebouw, dat in 1304 in puin
viel, doch een kort daarop tot stand gekomen herbouw. De hoven rondom de kerk
bestaan ook nog en vormen een uniek geheel. Zware poorten als bij den ingang
eener stad, geven toegang tot het heiligdom.
Wat de architecten betreft, die de kerk gebouwd hebben, we weten dat de abt
Elias het geheel ontwierp. Voorts meent Emile Bertaux (L'Art dans l'Italie Méridionale)
dat de leiding berustte bij een meester, afkomstig uit Fransch Normandië, wijl er
eenige overeenkomst bestaat tusschen Sint Nicolaas en de kerken te Caen en te
Jumièges. Het schijnt ons echter toe, dat Bertaux deze overeenkomst wel wat
overdrijft. Zijn sterkste argument, de voor Italië ongewone engheid der zijbeuken,
verliest veel van zijn waarde, wanneer men overweegt dat het ontbreken van
schermpijnen in Apulië den bouwers heeft gedwongen voor de dakbalken kortere
en minder krachtige eikestammen te gebruiken. Onmiskenbaar is daarentegen in
de geheele bouwwijze den invloed der ‘maestri comacini’, der lombardische
bouwmeesters, die in geheel Europa hebben gewerkt. (Zie: Napoli Nobilissima,
1898, pag. 129-150). Trouwens Bertaux, wiens prachtwerk helaas van
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AFB. 8 - INWENDIGE DER SINT NICOLAASKERK; DE DRIE STEUNBOGEN EN DE MATRONAEA DUIDELIJK
ZICHTBAAR; OP DEN VOORGROND DE ICONOSTASIS
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AFB.

9 - EEN DER FLANKEN VAN DE SINT NICOLAASKERK, VAN DEN BINNENHOF AF GEZIEN

AFB. 10 - PELGRIMS OP WEG NAAR BARI; EEN BRUID BIEDT HAAR BRUIDSKLEED, DOOR FAMILIELEDEN
GEDRAGEN, AAN DEN HEILIGE
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chauvinisme niet geheel is vrij te pleiten, houdt in het geheel geen rekening met de
omstandigheid dat verschillende onderdeelen van de kerk door de bouwers van
hun namen zijn voorzien. De linkerdeur in den voorgevel vertoont den naam van
Angelo da Fumarello, dus een lombardisch kunstenaar. Voorts ziet men de
geheimzinnige teekenen van de ‘societas’ der Comacini - de hamer, de passer en
het paslood - afgebeeld op het hoofdaltaar. Een der fraaiste deuren van de kerk,
de zoogenaamde leeuwendeur, is van de hand van Basilio, een Apulisch meester.
Het gaat hier om een zeer belangrijke kwestie, daar deze kerk prototype werd niet
alleen van de voornaamste kerken van Apulië, doch o.a. ook van den herbouwden
Dom van Pisa (Nicola Pisano is van Apulische afkomst), en van alle kerken in den
typischen stijl van Pisa en Lucca, welke Bertaux alle beschouwt als onder Franschen
invloed ontstaan.
De bovenkerk is rechthoekig, 58 meter lang en 33 meter breed, en daarmede de
grootste kerk van Apulië. Het is een drieschepige basilica, met één niet diepe absis,
welke aan de buitenzijde, en dit is een eigenaardigheid van den Apulischen
kerkbouw, door een rechten afsluitmuur wordt verborgen. De absiszijde der kerk
draagt dus het karakter van een gevel met vensters, doch zonder deuren.
Het hoofdschip wordt van de zijbeuken gescheiden door granieten zuilen met
kapiteelen uit Grieksch marmer. Deze zuilen staan op grooter afstanden van elkaar
dan men bij een Romaansch bouwwerk verwachten zou, zoodat de verbindende
bogen een zeer groote spanning hebben. Deze constructie is niet sterk en de
middeleeuwsche bouwers waren genoodzaakt precies in het midden der zuilenrijen
aan beide zijden éénmaal in plaats van een enkelvoudigen zuil een zwaren pilaster
te gebruiken, welke aan vier zijden door granieten zuilen wordt geflankeerd. Deze
beide steunpilasters zijn door een stevigen boog met elkander verbonden, waardoor
het hoofdschip als het ware in tweeën wordt verdeeld. In de zeventiende eeuw
dreigde de kerk, niettegenstaande deze oplossing, toch in te storten en men wist
niet beter te doen dan de vier zuilen, die tusschen de scheidingsboog en den
hoofdingang gelegen zijn te verdubbelen en op hun beurt door middel van nog twee
bogen dwars door het schip te verbinden. Deze uiterst ongelukkige toevoeging
bederft het inwendige totaal. (Afb. 8).
Het presbyterium wordt van het middenschip gescheiden door een prachtigen
iconostasis met drie op granietzuilen rustende bogen. Boven de zijschepen bevinden
zich, ook dit is een typisch Apulisch element, de ‘matronaea’, de plaatsen voor de
vrouwen bestemd. Door middel van vensters ieder bestaande uit drie boogjes, weer
gevat in één grooteren boog, zien zij uit op het middenschip.
Tot de groote bezienswaardigheden der kerk behooren het zwaarvergulde
barokplafond van het middenschip, het ciborium boven het hoofdaltaar,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

394
het oudste van alle nog in Apulië bestaande ciboria, gebouwd in de XIIde eeuw, en
de bisschopzetel van Elias achter het hoofdaltaar, die in werkelijkheid niet van Elias
geweest is, doch uit de XIIde eeuw stamt (afb. 5).
Zeker is deze Nicolaas-kerk, gebouwd door monniken en zeelieden, een groote
bladzijde in de geschiedenis der Italiaansche bouwkunst. Nergens gaf de
Romaansche stijl schooner vruchten dan juist hier, waar men in onmiddellijk contact
stond met een hooger ontwikkeld volk, het Arabische en waar de herinneringen aan
de Grieksche en Byzantijsche cultuur nog zoo levendig waren.
Nog was de basilica niet voltooid of reeds kwamen van heinde en ver de pelgrims
om de reliquiën te bezoeken en door de geheele Middeleeuwen bleef Sint Nicolaas
van Bari met Sint Jacobus van Campostella en Sint Maarten van Tours het
voornaamste heiligdom in Europa. Wie deze drie plaatsen had bezocht en er de
reliquiën had gekust, dien kon het Paradijs niet gesloten blijven en duizenden hebben
de driedubbele reis moeizaam te voet afgelegd. Over de Alpen kwamen de pelgrims,
zelden in groepen zoo als dit thans gebruikelijk is, doch alleen of getweeën en
onderweg zongen zij om den tijd te verdrijven, den lof van hun heilige, zeker dat
alleen de natuur hen bij het ten uitvoer brengen van hun voornemen moeilijkheden
in den weg kon leggen. De pelgrim immers reisde ‘voor de genezing zijner ziel’ en
was dus heilig en onschendbaar. Langzaam schreden ze voort naar het verre doel,
Bari, waar ze dan niet zelden scheep gingen naar het Heilig Land. Door landen,
ontvolkt door den erbarmingsloozen krijg, reisden zij ongestoord en zaten aan met
de ruwe soldeniers om het kampvuur; ongedeerd trokken zij langs de muren van
belegerde steden; de roovers die de wegen onveilig maakten, ontzagen hen en de
herbergiers in de dorpen of langs den heirweg zouden den man Gods niet
overvragen. Soms bedelde de pelgrim, doch meestal voorzag hij door arbeid in zijn
onderhoud; teruggekeerd in zijn land werd hij, als thans in Mahomedaansche landen
een Mekka-ganger, met eerbied behandeld en sloot zich aan in een ‘confraternitas’
met anderen, die dezelfde reis hadden ondernomen. Dergelijke broederschappen
gaven dan opdrachten aan kunstenaars tot het uitvoeren van voorstellingen uit het
leven van Sint-Nicolaas, zooals men die zoo vaak vindt in kerkportalen en kerkramen,
vooral in Frankrijk.
In 1189, zoo lezen we in een te Bari bewaard handschrift, kwam een gezelschap
Duitschers, een graaf met zijn beide zoons, te Bari aan; zij kochten op 12 April een
stuk grond met 43 olijvenboomen in de nabijheid der stad gelegen en gaven dit
plechtiglijk aan de kerk. Daarna zoo luidt het document vertrokken zij ‘cum buttia
S. Nicolai’ naar Jeruzalem. De kanunnik Putignani, die in het begin der vorige eeuw
het document publiceerde, verklaarde dit woord ‘buttia’ als ‘boccia’ en meende dat
de Duitsche edellieden met een flinke flesch vol ‘manna’ de reis naar het Heilig Land
zouden hebben aanvaard. ‘Buttia’ of ‘buzzia’ is echter middeleeuwsch latijn en be-
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teekent scheepje; nog heden spreekt men in Apulië van ‘vuzze’ en ‘vuzzariedde’
voor visschersscheepje. ‘Buzo’, ‘buchio’ en ‘bucio’ zijn tot in de XVIde eeuw in Italië
gebruikelijke woorden voor brigantijn en we behoeven slechts even te herinneren
aan het vermaarde statieschip van Venetië, den ‘bucintoro’, den gouden brigantijn.
Evenals de Benedictijnen van Cava dei Tirreni bij Napels hun vloot hadden, die
in de haven van Vietri thuis hoorde, zoo hadden ook de Benedictijnen van Sint
Nicolaas van Bari hun vloot. De Bareezen waren zeelui en de ‘confraternita’ had
behalve een religieus ook een practisch doel. Waarom zouden de leden van de
broederschap van Sint Nicolaas, den patroon der zeevaart, niet er zich op toe gelegd
hebben met eigen schepen de pelgrims naar het Heilig Land te brengen?
Nog steeds is het feest van den grooten heilige één der meest onvergelijkelijke
schouwspelen, die de wereld te zien biedt. Dit feest wordt niet gevierd op 6
December; op dien dag is er slechts een plechtigen hoogmis. Het eigenlijke feest
te Bari vindt plaats op 9 Mei, den dag der ‘translatie’. Van heinde en ver komen de
pelgrims naar de stad, helaas in onzen tijd meestal met goederentreinen en in de
beestenwagens van zoogenaamde gemengde treinen. Gelukkig zijn er echter ook
thans nog veel gezinnen, die in een ouderwetsche kar, bespannen met muildieren,
ginds uit de Abruzzen of uit het Napolitaansche optrekken naar de Stad van
Sinterklaas. Zij brengen enorme kaarsen mede als wijgeschenken voor den heilige;
jonge vrouwen bieden hun bruidskleed aan met de prachtige, eigenhandig geklopte
kant; mannen eigengemaakt aarden vaatwerk en kinderlijk-primitieve schilderwerkjes.
(Afb. 10). Met groote devotie naderen zij de heilige stad, trekken voor de deur der
kerk hun stoffige laarzen uit en op de knieën, psalmzingend, leggen zij den afstand
af van den ingang tot aan het graf, waarbij de 26 marmeren treden die naar de
onderkerk afdalen de grootste moeilijkheid bieden. De werkelijk barbaarsche
gewoonte om bij het voortkruipen in de kerk met de tong over de vloer te schuren,
een roode bloedstreep achter zich latend, is sedert twee jaar verboden, wat echter
geenszins zeggen wil, dat men te Bari niet getuige zijn kan van een soort devotie,
die alle kenmerken draagt van hysterische razenij.
Op den avond voor het feest, wordt een groot beeld, den heilige voorstellend, in
processie naar de oude haven gedragen en daarna in zee onder een baldakijn,
hangende tusschen twee scheepjes, ter vereering tentoongesteld. Op den feestdag
zelf krioelt het rondom dezen ‘sandu i' mare’ van kleine bootjes, die de pelgrims afen aanvoeren. Vuurwerk en muziek ontbreken natuurlijk niet. Na eenige dagen
verlaten de devoten, voorzien van een fleschje ‘manna’ en van het als herinnering
bewaarde brood, dat hen in het hospitium werd uitgereikt, de, in eenen zoo oude
en zoo moderne, stad van Sinterklaas. Rome, 1931
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De beschaving der Maya's
door Matty Vigelius
II
(Slot)
OMSTREEKS den tijd van de groote volksverhuizing in Europa greep in
Midden-Amerika een gebeurtenis van niet minder beteekenis plaats. Wat de oorzaak
is geweest van de volksverhuizing der Maya's uit het gebied, dat zij sinds een
duizendtal jaren bewoond hadden naar het waterarme en vrij onvruchtbare Yucatan,
weet men niet. Mogelijk waren het de teisteringen van de gele koorts die in het
moerassige gebied vele slachtoffers maken, mogelijk waren het invallen van vijanden,
die hen op de vlucht dreef. Volgens de legendarische verhalen geschiedde deze
uittocht onder leiding van den priester Itzamna, dien men later tot mystische figuur
ziet verworden en die niet zelden geïdentificeerd wordt met de figuur van den god
Kukulcan, wiens attribuut de gevederde slang is.
De stad Chitchen-Itza (chi-mond, chen-bron, dus mond der bronnen van de Itza's)
werd omstreeks zeshonderd gesticht en moet een der eerste belangrijke
nederzettingen van de streek zijn geweest. Zij werd weldra de hoofdstad van de
zich toen nog noemende Itza's (die later dus Maya's genoemd werden) en is de
stad die voor archeologen wel het belangrijkste is van geheel Yucatan, omdat zij
het gaafst tot ons gekomen is. Over de herkomst van den naam Itza's is men nog
niet geheel zeker. Stamt deze naam van den leider Itzamna of duidt zij op het
oorspronkelijke beroep dezer lieden, die zich naar den itza, walvisch, genoemd
hebben en dus visschers moeten zijn geweest? De stad Chichen-Itza ligt tamelijk
ver van de kust verwijderd, zoowat in het midden van het Noordelijk deel van
Yucatan, maar dat sluit niet uit, dat het oorspronkelijk beroep der bewoners dat van
visschers kan zijn geweest. Waarschijnlijk bestond de nederzetting in den eersten
tijd hoofdzakelijk uit wat hutten van klei met hier en daar een enkel steenen tempeltje.
Men wijst den bezoeker nog zulk een oud monumentje, dat echter uit architectonisch
oogpunt het minst belangrijke der geheele stad is. Op een deksteen komt het jaartal
2 Oct. 618 voor.
Het schijnt, dat de stad gedurende een drietal eeuwen door de bewoners verlaten
is geworden. Wat hiervan de reden is weten we echter niet. Maar omstreeks het
jaar duizend keeren de Maya's hier terug en bouwen de stad met grooten luister
op. Nog thans treft men er een groot aantal zeer fraaie
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EEN DER STEENEN ZUILEN MET DE GEVEDERDE SLANG VAN HET BOVENDEEL VAN DEN
JAGUARTEMPEL OP DE BALSPEL-PLAATS TE CHICHÉN ITZÁ IN YUCATAN; LATE MAYA STIJL,
TOLTEEKSCH BEÏNVLOED; WAARSCHIJNLIJK 11DE TOT 12DE EEUW NA CHR. (FOTO DR. A.P.
MAUDSLAY)
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RUÏNES VAN DEN TEMPEL GENAAMD CHICHANCHOB, LETTERLIJK VERTAALD ‘ROODE HUIS’ (NAAR
DE KLEUR DER BESCHILDERING) TE CHICHÉN ITZÁ, YUCATAN (FOTO A. CABRERA)

TEMPEL DER KRIJGSLIEDEN TE CHICHÉ ITZÁ, YUCATAN, MET DE STEILE TRAP VOEREND NAAR HET
TEMPLELPLAT; DATEEREND UIT DEN BLOEITIJD DER STAD CIRCA 1000 NA CHR.; MEN LETTE OP HET
PRACHTIGE METSELWERK EN OP DE GEBEELDHOUWDE SLANGMOTIEVEN LANGS DE TRAP BOVENAAN
(FOTO A. CABRERA)
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gebouwen, die getuigenis afleggen van den kunstzin en het architectonisch
meesterschap van dit volk.
Geheel Yucatan verkeerde in die dagen in een bloeiperiode. De machtigste steden
sloten een verbond, het verbond van Mayapan, - naar de stad van dien naam
geheeten. Iedere stad had haar eigen bestuur, en kreeg een aandeel in de regeering
van het land. Het schijnt een buitengewoon gelukkige periode geweest te zijn, zonder
oorlog of onderlinge twisten, en ongeveer tweehonderd jaar geduurd te hebben.
Men zou kunnen spreken van een soort Renaissance periode. Geen stad of dorp
zoo onbeteekenend of het had enkele steenen gebouwen: een tempel op een
pyramide, een steenen woning voor zijn bestuurder. De gehouwen steen wordt
rijkelijk met ornamenten versierd. De stad Uxmal, waar de stam der Toetoel Xioe's
zich gevestigd had, schijnt in pracht bovenaan gestaan te hebben. Toch zijn ook in
Chichen-Itza grootsche gebouwen in het leven geroepen.
In 1201 brak op het schiereiland echter weer krijg uit. De heerscher van Mayapan
bestrijdt Chac-xib-Chac (zeer roode man) den vorst der Itza's. Hij riep de
Toltek-Azteken uit Centraal-Amerika te hulp en versloeg met hen de legers van den
‘Zeer Rooden Man’. Van nu af tot aan haar ondergang in 1448 staat Chichen-Itza
onder voogdij van vreemde heerschers. Deze brengen niet alleen wijzigingen in
den godsdienst, maar ook andere gebruiken en kunstopvattingen.
De nieuwe zeden schenen bij de Itza's in goede aarde te vallen, want sinds dien
bereikte de stad een trap van verheerlijking en heiligheid, als geen andere stad der
Maya's. Het werd het Mecca der Maya's, waar jaarlijks duizenden heenstroomen
om de plechtigheden aan de heilige cenote bij te wonen. Met dat al brachten deze
pelgrims welvaart en vertier.
De burgeroorlogen maakten weldra den toestand op het schiereiland onhoudbaar.
De regeerders van Mayapan traden zoo arrogant op, dat er groote ontevredenheid
ontstond. Onder leiding van den vorst van Uxmal brak een omwenteling uit, waarbij
Mayapan, de trotsche hoofdstad vernietigd en de vorst gedood werd. Maar tevens
luidt nu de doodsklok voor de beschaving van Yucatan. De leiders verloren hun
invloed; ziekten en hongersnood braken uit. Zoo was de toestand toen in 1517
Francisco de Cordoba er de eerste Spaansche soldeniers aan wal bracht.
Maar keeren we terug naar Chichen Itza. Wel is waar hebben de Spanjaarden
ook daar vreeselijk huisgehouden, is er veel, zeer veel zelfs, verloren gegaan, maar
wat er nog over is, mag wel in staat zijn ons bewondering en ontzag voor de hooge
cultuur van deze Indianen te doen gevoelen.
De eeredienst aan Kukulcan is waarschijnlijk afkomstig van den invloed der
Azteken. Deze vereerden Quetzalcoatl (de gevederde slang), reeds door de Tolteken
voorgesteld als een schoone, blond gelokte Apollo. Kukulcan werd de beschermgod
van Chichen-Itza en het is dan ook geen wonder,
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dat we zijn symbool overal aantreffen. Langs kolommen, bas-reliefs, kroonlijsten
kan men de meer of minder realistische afbeelding van den gevederde waarnemen,
slingert zich zijn kronkelende staart. Het lichaam van de slang vertoont over elkaar
vallende veeren in plaats van schubben.
De merkwaardigste gebouwen der stad dateeren waarschlijk allemaal uit den tijd
na de terugkeer der Maya's aan de boorden der koele bronnen van de Itza's. Het
waterwarme Yucatan bezit in zijn kalkrijken bodem een aantal onderaardsche
rivieren, die slechts hier en daar aan de oppervlakte komen. Daar waar eens de
Itza's hun stad stichtten bevinden zich op vrij geringen afstand van elkaar twee zulke
vijvers, cenote, genaamd, waarvan de een voor watervoorziening van de stad ruim
toereikend moet zijn geweest. De andere echter stond in den geur van heiligheid
en jaarlijks brachten de Maya's er een groot aantal menschenoffers aan den
regengod. Men heeft deze cenote onderzocht en bevonden, dat op den bodem niet
alleen een groot aantal waardevolle voorwerpen, als stukken copal, vaatwerk,
gouden drijfwerk enz. aangetroffen werd, maar tevens heeft men er een menigte
beenderen gevonden, allen waarschijnlijk afkomstig van jonge vrouwelijke,
menschelijke geraamten. Het moeten dus heel jonge meisjes geweest zijn, die op
zoo gruwzame wijze aan den vreeselijken god geofferd werden. Duidelijk ziet men
hier den invloed der Azteken. Zij toch ook brachten menschenoffers en waren er
niet zuinig mee. Vóór hun komst op het schiereiland zullen menschenoffers wel
onbekend geweest zijn, doch nadien had het offeren van gevangenen en jonge
meisjes op groote schaal plaats. Het is te begrijpen, dat de Spanjaarden deze
wantoestanden dadelijk aangrepen, als een motief, om bezit te nemen van de streek.
Het schoonste gebouw van Chichen-Itza is stellig wel het door de Spanjaarden
zoo gedoopte Castillo, de oude tempel van Kukulcan, dat dus met een vesting of
kasteel niets te maken heeft. Het gebouw verrijst op een afgeknotte pyramide,
ongeveer honderd voet hoog, bijna vierkant, maar niet georiënteerd. De Noordzijde
vormt den voorkant, want in die richting ligt de heilige cenote. De vier grondlijnen
zijn ongeveer 200 voet lang. Op elk der vier zijden zijn enorme, heel steile trappen,
die echter zeer vervallen zijn en begroeid met struikgewas en cactus. De westelijke
trap, 37 voet breed, is nog het best begaanbaar. De pyramide was gebouwd van
steenslag en aarde en was geheel afgedekt met platte platen uit kalksteen gehouwen,
ongeveer vijf bij vier voet groot, en vier tot zes duim dik. Op sommige plaatsen zijn
ze nog op hun plaats, vooral aan de zuidzijde. De vier hoeken waren bekleed met
ronde steenblokken, van boven tot beneden. Het is moeilijk de majestueusen indruk
weer te geven, die dit gebouw eenmaal geboden moet hebben. Hier en daar zijn
de trappen bijna loodrecht. Zij hadden balustrades, die eindigden op den grond in
een reusachtigen, gewerkten slangenkop, met geopenden muil, zooals we telkens
weer aantreffen in de Maya architectuur
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en plastiek. De oogen waren van gepolijst jaspis vervaardigd, een materiaal waarin
de Maya's veel schoone werken hebben gemaakt.
De klauterpartij van honderd twintig treden is een onderneming, die een niet
geoefend alpenklimmer kan afschrikken. Rustende op de tachtigste trede en
terugblikkend, duizelt men, want de treden schijnen door hun stijlheid ineen te vloeien
en men krijgt het gevoel van een vlieg, die aan een loodrechte wand gekleefd zit,
vertelt Channing Arnold in zijn interessante werk over Yucatan: The Mexican Egypt.
Heeft men de trap beklommen, dan scheiden nog slechts eenige schreden van het
heiligdom, dat echter van uit het Westen niet zoo'n imposanten indruk maakt als
van het Noorden uit, waar de ingang is naar het Heilige der Heiligen. Deze ingang
is twintig voet breed en de enorme poort wordt geschraagd door pijlers, acht en een
halven voet hoog en bewerkt met slangmotieven. Het basement wordt gevormd
door slangenkoppen met open muilen. Deze koppen zijn gebroken en slechts het
oog van een geoefende kan ze reconstrueeren. Binnengaande bevindt men zich in
een dakloos vertrek, loopende van Oost naar West, over de volle lengte van het
gebouw, zoowat veertig voet lang en zes breed. Voor U ligt een tweede doorgang,
welks deurposten versierd zijn met levensgroote figuren van krijgers in ceremonieel
costuum. Dan bevindt men zich in het inwendige vertrek, dat twintig bij twaalf voet
meet. Twee pilaren, aan iederen kant met levensgroote beelden van krijgers en
priesters in gevederd pak, schragen balken van sapota-hout, eertijds besneden,
maar thans in verval.
Men behoeft niet in twijfel te verkeeren of het gebouw voor godsdienstige
doeleinden diende. Of het ook voor de bloedige plechtigheden gediend heeft van
Huitzlopochtli, den Aztekischen krijgersgod, staat te bezien. Men kan aanvoeren,
dat geen offersteen gevonden is, maar het zou niet onmogelijk zijn, dat de afgeplatte
slangenkoppen, die er in het gezicht der menigte waren, als zoodanig dienst hadden
gedaan en dat ter eere van een of anderen god het nog kloppende hart, dat zoo
juist een slachtoffer uit den borst gerukt was, na de vlugge snede met het
vuursteenen mes, in het heiligste der heiligen verbrand werd, terwijl het lichaam,
waarvan het leven ternauwernood was geweken, naar beneden werd geworpen,
om door de vereerende geloovigen als sacrament te worden genuttigd.
Aan den anderen kant van het gebouw loopt een gang met drie gebeeldhouwde
deuren. Van de tempelpyramide af voert een geplaveid boschpad naar de groote
cenote; waarschijnlijk vertrok van hier de priesterstoet met de jeugdige slachtoffers
in het midden ter volbrenging van het lugubere menschenoffer, dat we nog bij tal
van Spaansche schrijvers uit het begin der overheersching beschreven vinden.
Een vroolijker verblijf is de Balspel-plaats of Tlachtli-veld. De oude Maya's
beoefenden hier een soort van sport, eenigszins gelijkend op ons voetbal of
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korfbal. Een zware caoutchouc bal werd door een groote, aan een der muren
bevestigden, steenen ring geworpen. Hier zij tusschen haakjes opgemerkt, dat de
oude bevolking van Mexico reeds het gebruik van den rubber kende. Er bevonden
zich aan de tegenover elkaar gelegen zijden van het veld twee van zulke ringen;
het spel werd dan ook in twee partijen gespeeld en het ging daarbij luidruchtig
genoeg toe! Ook werd er zwaar gewed.
Een van deze ringen is nog ter plaatse aanwezig en toont duidelijk een decoratie
van twee zich om elkander heen windende slangen.
De Caracol, thans deerlijk in verval, was waarschijnlijk eenmaal een astronomisch
observatorium. Het is het eenige gebouw, dat een wenteltrap naar hooger gelegen
verdiepingen vertoont. Waarschijnlijk voerde deze naar een platform van waaruit
de zon of de maan werden geobserveerd.
Prachtig is nog de ruïne van het ‘Casa de las Monjas’, wat waarschijnlijk ook in
vroegere dagen een vrouwenklooster is geweest. Hier en daar treft men er nog
kruiselings gezeten gebeeldhouwde figuren aan, herinnerende aan Boeddhistische
kunst. Om het hoofd voegt zich een ovaal ornament, waarin men ook verwantschap
met de aureool van den Boeddha zou kunnen zien. De façade vertoont prachtig
beeldhouwwerk.
Yucatan was verdeeld in 19 provincies, ieder bestuurd door een eigen cacique,
(opperhoofd). Deze bezat absolute macht en zijn waardigheid was erfelijk. Ieder
cacique bezat een kleine lijfgarde, maar het leven van den staat bestond uit alle
mannen, die de wapenen konden voeren. Het militaire oppercommando werd gevoerd
door twee personen, een hunner was erfelijk en de andere gekozen voor drie jaar.
De laatste combineerde militaire functies met heilige plichten en leidde gedurende
zijn ambtsvervulling het leven van een kluizenaar. De wapenen der krijgslieden
bestonden uit pijl en boog, steenen bijlen, lanzen, zwaarden en degens van in vuur
gehard hout; ook bezaten zij schilden van gevlochten riet, bekleed met hertenvel,
en een wapenrusting van gewatteerd katoen. De oorlogen waren bloedig doch
duurden niet lang wegens gebrek aan last- en trekdieren. In het midden van de stad
stond de hoofdtempel, waaromheen zich de woningen der priesters legerden. Tevens
was daar het paleis van den cacique en van den ‘holpop’, den rechter, zouden wij
zeggen. De wetten waren streng, maar rechtvaardig. Het volk werd in vier standen
verdeeld: die van den adel, van de priesters, van de volksklasse en de slaven. Daar
men geen muntstelsel kende was de handel begrijperlijkerwijze een ruilverkeer. De
kunstnijverheid stond op hoogen trap zooals ons de vazen, steenen beeldjes en het
drijfwerk, dat tot ons gekomen is, doen zien. Vooral de vazen zijn vaak zeer uitvoerig
met ritueele voorstellingen beschilderd. Het schrift diende, òf om de tijdrekening
vast te leggen, òf om godsdienstige en historische handelingen te verklaren. En zoo
bevindt zich daar in Yucatan nog een geheel steenen bibliotheek, die nog slechts
ten deele ontcijferd is. Echter hebben de Maya's ons enkele boeken
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nagelaten, al is nagenoeg alles, dat tot de Maya litteratuur behoord heeft, naar wij
zagen door de bijgeloovige Spanjaarden verbrand. De te Dresden bewaarde z.g.
Codex Dresdensis is wel de best geconserveerde en bestaat uit 74 in beeldschrift
beschreven bladzijden. De geschriften zijn geschilderd op een soort papierweefsels,
van agave of maguey gemaakt. Zij worden als schermpjes opgevouwen, en op
beide zijden met tekst en teekeningen beschilderd.

MAYA GODEN UIT DE CODEX DRESDENSIS; LINKS DE REGENGOD CHAC, RECHTS DE HEMELGOD
ITZAMNA; DE BETEEKENIS DER MIDDELSTE FIGUUR STAAT NIET VAST (NAAR JOYCE: MEXICAN
ARCHEOLOGY)

Een groot gedeelte der huidige Maya bevolking heeft zich niet aan de blanke
overheersching aangepast. Echter lijden zij een vrij jammerlijk bestaan en zijn sterk
gedegenereerd. Toch vindt men hier en daar nog overblijfselen van de oude cultuur
bij hen terug; die zich dan uit in kunst en spreekwijzen, in liederen en legenden, in
godsdienstige riten en natuurgeneeswijze. Hier en daar leeft inderdaad nog iets van
de geschiedenis van een groot verleden bij hen voort, maar deze is nagenoeg
vervaagd. De bestudeering van deze oude volksresten en het archeologisch
onderzoek zullen wellicht te zamen eenmaal in staat zijn den sluier te lichten, die
thans nog over vele details van de geschiedenis van dit zoo interessante volk ligt
uitgebreid.
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Huanito
door J. Slauerhoff
Aan Mario Bravo
In de Gran Chaco Boreal
Zijn de boomen vergeten, de bergen kaal.
Het vee moet struiklend dalen en stijgen
En dalen om een maal onkruid te krijgen.
Het water dat soms bij druppels dauwt
Wordt in grotten bewaard als was het goud.
Overdag in de loodrechte hitte
Zijn de hutten te heet om in te zitten.
Een andre schaduw is er nergens
De bergen zijn reuzen, de struiken dwergen,
De puna's oneindige velden van vaal,
Het quechua, enkel klachten, de taal;
De vrouwen afzichtlijk om van te droomen...
Men begrijpt niet dat er nog kindren komen.
Wien leeft in de Chaco Boreal
Worden de oogen dof, de schedel kaal.
Er is geen vermouth daar, geen mate,
En de priesters zullen 't wel laten
Op deze rots hun kerken te bouwen,
Al vonden zij nergens zooveel getrouwen -
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Er is geen water, hoe zou men doopen?
De paden zijn steil, hoe kon men loopen
Statig met ouwel en monstrans?
Het Allerheiligste heeft hier geen kans.
In de Gran Chaco Boreal
Hangt nergens een kruisbeeld aan een paal,
Want wie zou erbij bidden om troost
Waar de gloeiende steen de knieën roost?
Ook de gendarme zou zich vervelen
Want in de Chaco valt niets te stelen
Dus zijn de verstompte indianen
God noch Rosas-'onderdanen:
Vogelvrij, door de wereld vergeten,
Ingesloten tusschen bergkeetnen.
Is er dan geen bedwelming, geen zonde
Waardoor zij 't bestaan vergeten konden?
(Geen mate, geen aguardiente, geen vrouwen?)
Toch een, zij hebben de coca te kauwen.
Ze zitten gehurkt om het smeulend vuur,
Nog straalt de zon, maar het wordt al guur.
Zij voelen de nachtlijke koude naadren
En nemen haastig de weldoende blaadren,
Zoodat bij donker, voor dat het vriest
Elk zich in doffen droom verliest.
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Ze zitten tegen de steile helling
Eindlijk bevrijdt van de hitte, de kwelling
Van kou zijn ze vóór; de kromme gestalten
In een deken gewikkeld om een al te
Snelle afkoeling te vermijden
Weten: genot is verlost zijn van lijden!
Zij hurken roerloos, zij aadmen nauwlijks
De maan komt op, iets milds en vrouwlijks
Daalt neer op het zwart bacchanaal
1)
Van de Gran Chaco boreal .

1)

Een berglandschap in 't Noorden van Argentenië.
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Sara Vierhout
door Josine Reuling
VII
(Slot)
‘WAT is een ideaal, Anna?’
‘Een ideaal? Wat dat is? Ach, een woord! Iedereen heeft zoo zijn idealen. De
armste slokker kan zich een ideaal veroorloven. Het kost niet veel.’
‘Je weet heel goed, dat ik er zóó niets van begrijp. Je moet mij precies uitleggen,
wat een ideaal is.’
‘Kind, je bent hardnekkig. Ik ben veel te dom om zooiets uit te leggen. Kan ik niet
iets voor UEdele zingen?’
‘Neen, niet zingen. Je zingt genoeg. Ik wacht!’
Anna ligt op den divan. Nora zit bij haar aan het voeteneind. Anna's voeten liggen
in haar schoot. Zij houdt de voeten vast. IJskoude voeten zijn het.
‘Voel je, hoe koud mijn voeten zijn? Om nog eens warme voeten te hebben, is
lang een ideaal van mij geweest. Dáár heb je nu een voorbeeld.’
Flappert kijkt haar Moeder aan en lacht.
‘Dus een ideaal is iets, dat nooit gebeurt.’
‘Juist! Je spreekt van onbereikbare idealen.’
‘Maar als ik nu je voeten lang vasthoud - ik heb gloeiende handen, voel je wel en flink wrijf, worden zij beslist een beetje warm. Dan zijn je voeten een bereikt
ideaal.’
‘Neen, want zoodra je ze loslaat, zijn ze weer ijskoud. Een ideaal is iets - ach een groene twijg.’
‘Zijn er nog andere idealen dan warme voeten? Ik bedoel: heb jij ze? Zou ik een
ideaal hebben?’
‘O, kind, laat mij met rust. Je weet, dat ik zulke gesprekken vreeselijk vind. Ben
ik een vraagbaak? Honderd antwoorden voor een dubbeltje.’
Nora lacht om het woord vraagbaak en zucht heimelijk. Wat is dat, een vraagbaak?
Maar zij vraagt niets en kijkt naar haar Moeder, terwijl zij de koude voeten omvat
met haar gloeiende handen, krachtig wrijft en opnieuw omvat, telkens één voet met
beide handen. Onder haar gloeiend-warmen greep wordt één stukje voet warm en
haar handen worden kilkoud ervan. Toch geeft het niet veel. Als je den eenen voet
gewarmd hebt, is de andere weer koud geworden. Anna heeft wèl gelijk. Nora wrijft.
Het is bijna een ernstig spelletje. Zij kijkt naar Anna, die met wijdopen oogen ligt te
staren naar het plafond.
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Nora is werkelijk een hardnekkig kind. Vóór zij het zelf weet, heeft zij alwéér
gevraagd. Zachtjes, voorzichtig en aarzelend klinkt het: ‘Denk je ergens aan, Anna?’
‘Wat zegt U, Eleonora? Ik geloof wel, dat ik ergens aan denk.’
‘Ik bedoel, of je aan iets ergs denkt, aan iets naars?’
Nora streelt met haar groote kinderhand zacht over beide voeten. Er zit iets
schuws, iets onbeholpens in dat streelen.
‘Ik dacht zooeven, dat de maan geen groene kaas is, mijn Polkje.’
Nora kan er niet om lachen. Het lijkt, of de zotte zin der woorden niet tot haar
doordringt. Anna zegt iets, dat Nora niet verstaan kan en zij denkt plotseling aan
Saar. Zóó zal Saar het voelen, als zij zich inspant om te verstaan met de hand als
schelp achter haar oor, en enkel losse woorden opvangt, waarvan zij den zin niet
begrijpt. Nora sjort het kussen, waartegen zij leunt, achter zich vandaan en legt het
op Anna's voeten. Het kussen is warm. Zij heeft er tegenaan gezeten. Zij zit nu
voorovergebogen, aan weerszijden steunend op haar vlakke handen, met krommen
rug en opgetrokken schouders.
Papagena springt op den diwan en gaat behoedzaam zitten op het kussen, haar
achterdeel naar Nora toe.
‘Nu worden je voeten warm, let eens op, Anna!’
Papagena knijpt haar oogen dicht en spint lui met steeds grooter tusschenpoozen,
tot zij slaapt.
‘Als je lief bent en luistert en niet steeds vraagt en ook niet roept “dat begrijp ik
niet”, zal ik je vertellen, waaraan ik denk, want ik geloof, dat je erop zit te wachten,’
zegt Anna.
Nora geeft geen antwoord. Het is of Anna's stem uit hooge verten tot haar
doordringt. Zij voelt vreugde in zich opkomen. Het is niet als bij Saar. Het is niet de
groene maan, die een kaas is. Zij zal alles verstaan en begrijpen, wat Anna nu gaat
vertellen en zij zal niets vragen. Papagena spint even. Nora bewoog zeker of Anna
verschoof haar voet, zoodat Papagena een ondeelbaar oogenblik wakker is
geworden. Nu slaapt zij weer. Het praten stoort haar niet.
‘Je Vader heeft mij geschreven, dat hij niet terugkomt. Ik geef den man groot
gelijk. Hij kan andere engagementen krijgen dan hier aan dit kleine prutstheater. Ik
heb geen kans meer. Een sopraan met hoestbuien, een zangeres met één long.
Wel origineel, maar onpraktisch. Enfin, één long en achtien paar schatten van
schoenen, dat kan ook niet iedereen zeggen. Luister nu goed, Lievertje: het is alles
niet zoo heel erg, wat ik zeg. Je moet de dingen nooit zoo erg vinden in je leven.
Tenminste als het om jezelf gaat. Dat maakt sentimenteel en sentimenteele gasten
zijn erger dan doktoren en tuinboonen samen. - Herinner jij je je Vader nog? Hij
hield veel van je en verwende je vroeger verschrikkelijk. Nu vraagt hij niet meer naar
je. Ach, dat gaat zoo.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

407
Het is al zoo lang geleden. Mannen zijn eigenaardig op dat punt. Vrouwen zijn ook
niet beter, die hebben alleen den naam. Geloof er maar nooit wat van, als ze je
vertellen van Moederliefde. Die bestaat enkel bij de dieren. Ja, je Vader was wat
dol op je. Misschien zie je hem later nog eens terug. Ik ben als Moeder nooit veel
waard geweest voor jullie. En nóg niet. Neen, kijk mij maar niet zoo ontdaan aan,
Muizebekkie, Buizemekkie, het is beter, dat ik het je zeg vóórdat je het zelf ontdekt.’
Nora beweegt zóó onrustig, dat Papagena in haar slaap gestoord, beleedigd
overeind komt, zich uitstrekt met een hoepelronden rug, gaapt en wégspringt.
‘Hè, mijn voeten zijn wérkelijk een beetje warm geworden.’
‘Gelukkig,’ zegt Nora zacht. Zij staart Anna met groote oogen aan en haar blik
heeft weer het wantrouwende, haar gezicht is oud en stug. Diepe blauwe kringen
teekenen zich af onder haar oogen.
‘Ik geloof werkelijk, mijn liefste dochter, dat ik niet lang meer leef, want ik begin
mij soms verwijten te maken en kan geen troost meer vinden in mijn werk. Mijn
dierbare schminkdoos kon mij altijd zoo troosten of de gedachten aan mijn schoenen
of aan mijn modelhoed of zelfs aan Saar den laatsten tijd, aan mijn degelijke doove
dochter Sarah. Wat heb ik díe beroerd behandeld, Nora! Je Vader, jouw Vader, kon
haar niet uitstaan. Toen hij haar leerde kennen, was zij vijf jaar en hij noemde haar
bal gehakt, omdat zij zoo'n dik rond gezicht had en heelemaal een beetje dik en
papperig was. En lastig, dat moet gezegd worden, lastig was zij als geen tweede!
Een eindeloos ondeugend kind. Je Vader.... zij schopte hem, als zij hem zag en
riep: vreemde man, Saartje wil geen billekoek van vreemde man. - Zij was toen vijf
jaar. Dat weet zij niet meer nu. Zij is toen bij die Boerenfamilie gekomen. Dáár heeft
zij het goed gehad. Ofschoon, goed? Ach!’
Nora staat bruusk op, legt het kussen weer op Anna's voeten, loopt naar de kachel,
warmt met uitgespreide vingers haar handen. Zij zwijgen. Nora staat met haar rug
naar Anna toe.
‘Sloeg hij - sloeg mijn Vader Saar?’
Als uit een holle diepte, heel dichtbij, klinkt nu Anna's stem. ‘Ach, slaan! Hij was
driftig, vooral vroeger, toen hij nog jong was. En vergeet niet - hij kon haar niet
uitstaan.’
Anna richt zich op, met dezelfde bruuske beweging, waarmee Nora zooeven is
opgestaan. Nora wendt langzaam, onwillig haar hoofd om en ziet Anna op den divan
zitten. Plotseling wil Nora precies weten, hoe Anna er uit ziet. Het is, of zij haar nog
nooit gezien heeft. Zij draait zich geheel om en staart Anna aan. Een groote, slanke
vrouw zit daar, met een oud, grauw gezicht, met diepliggende vochtigglanzende
oogen. De mond is een lange bleekroode streep. Het haar is mooi, dik en
kastanjebruin. De neus is groot en ziek. Nora knipt met haar oogen. Wat voor onzin
denkt zij, wat voor malle
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praat gaat er door haar hoofd. Maar kijk dan! Kijk dan goed! De neus zegt: ik ben
ziek, het heele gezicht is ziek, alles is ziek aan Anna, alles. Enkel maar ziek. Al het
andere is schmink en spot en verdriet, maar ik, neus, ik ben eerlijk, ik wind er geen
doekjes om, ik vertel het je, dat Anna ziek is....
‘Wat staar je mij aan, Flappie? Bewonder je mijn oude trekken?’
‘Misschien komt hij dáárom niet, omdat Saar nu bij ons is!’
‘Ooooh neen.’ Anna schudt lachend haar hoofd met een
je-weet-er-heelemaal-niets-van-beweging en zegt vertrouwelijk, als een kind, dat
gewichtig tot een ander kind spreekt, argumenteerend met haar wijsvinger: ‘Hij wéét
het niet, dat Saar hier is!’
‘Wéét hij het niet?’
Nu spreekt Anna als een kind tot een volwassene, met onschuldige stemintonatie:
‘Neen, hoe zou hij het weten? Ik heb het hem niet geschreven. Kijk, nu moet je
luisteren, Nora, je moet mij begrijpen; wát gaat het hem aan? Saar is van mij en
niet van hem. Tegen den tijd, dat hij kwam, zou het vroeg genoeg zijn geweest om
het hem te vertellen. En nu? Je ziet, hij komt niet meer terug. Ik dacht het wel! Wat
doet het er allemaal toe. Ben ík even blij, dat ik Saar heb laten komen. Laat ik ook
eens één goed ding gedaan hebben in mijn leven tegenover haar.’
Nu is er weer spot, sterker dan het zieke. Nu is de neus weer gewoon. Nora is er
bijna blij om. Juist op dien neus van haar kan Anna zoo schimpen. Zoo'n groote,
doodgewone neus, zoo iets van alledaagsch van neus bestond er geen tweede. En
wat hád je niet soorten van neuzen! Duizendmaal liever had zij een puntneus gehad,
of een wipneus, of een haakneus, een Jodenneus, een Griekschen neus met een
Romeinsch randje....
‘Waarom lach je, is 't je zoo vroolijk om 't harte? Het zonnetje van binnen, hoor!’
Nora's gezicht verstrakt. Zij mompelt onverschillig, dat zij aan iets dacht. Iets van
school.
Anna neemt een glas port, zegt zij. Zij is door en door koud. Aangezien de oudste
dochter Sarah afwezig is, kan er geen thee gezet worden in den huize Crielaart.
Nora geeft geen antwoord. Zij neemt het kleine dofkoperen keteltje en gaat ermee
naar de keuken om theewater op te zetten.
‘Je begrijpt, dat blijft onder ons, kind.’
‘Wat?’
‘O, groote goedheid, ga maar je keteltje vullen en schenk mij dan een glas port
in en kom hier “gezellig” zitten bij de kachel. Je hebt toch zooiets gezelligs, jij.’
Nora haalt haar schouders op, zet een onverschillig-schoolkindgezicht en gaat
naar de keuken.
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Even later zitten zij beiden voor de kachel, houden hun voeten er tegenaan en Nora
zegt, dat het slecht is voor de zolen.
‘O ja?’ vraagt Anna en drinkt met kleine, genietende teugjes haar port.
‘Ja, dat zal wel. Zijn er geen zoutjes meer?’
Nora brengt de zoutjes. Anna zet het trommeltje open op haar schoot.
‘Tast toe, Vrouwtje. Als het op is, worden wij zuinig.’
‘Waarom kon - mijn Vader Saar niet uitstaan? Was zij een naar kind? Ik bedoel,
behalve lastig ook een akelig kind? Dat kan toch niet.’
‘Sáár?’ Anna zet haastig haar glas neer en nog eens, geamuzeerd verontwaardigd:
‘Sáár een náár kind? Een dot was zij! Dik en rond als een kleine mol met zúlke
groote blauwe kijkers. Die heeft zij trouwens nog.’
Nora knikt. Ja, groote blauwe oogen heeft Saar, echt hemelsblauw. En zij kan er
zoo goed mee rollen en draaien en scheel kijken kan zij, dat het je gewoonweg pijn
doet om er naar te kijken.
‘Ach, weet je, het was eenvoudig jalouzie van hem. Echt onredelijk. En ik was
toen ook niet wijzer. Maar lastig wás Saar, dat staat vast. God bewaar mij, het
spektakel, dat zij maakte, als hij haar eens sloeg. Zij schopte hem en riep.... maar
dat heb ik je al verteld, geloof ik.’
Nora knikt weer in strakke onverschilligheid. Zij eet het eene zoutje na het andere.
‘Nu is Saar niet meer lastig.’
‘Neen, nu niet meer. Die schat van een Saar.’
‘Dat komt door het Gesticht, zegt zij.’
‘Zoo, zegt zij dat. Het zal wel. Praat mij niet over dat Gesticht!’
Nora kijkt Anna voortdurend aan. Zij ziet weer het ingevallen gezicht, de gore huid
der wangen met de groote open poriën, elke porie een zwart puntje, sommigen zoo
groot als speldekoppen, de bleekroode smalle lippen van den breeden mond. De
lippen zijn eigenlijk zoo verdrietig en toch zoo spottend op elkaar geklemd, net of
zij elk oogenblik zullen huilen, of gekke, plagende, spottende dingen zullen zeggen.
Of nooit huilen? Lippen kunnen immers niet huilen. Oogen kunnen huilen. Anna
heeft ze nu gesloten, de groote, bleeke oogleden sluiten het leven uit het gezicht
en daar heb je het weer, nog véél duidelijker dan zooeven: de neus, de groote rechte
neus met de even gebogen vleugels. De neus zegt: wij zijn ziek, alles is ziek, enkel
ík zeg het. De neus is heelemaal niet gewoon dus, zooals Anna altijd zegt. De neus
is eerlijk, zij komt er rond voor uit, zij bedriegt niet, zooals de spottende mond en
de vochtigglanzende oogen. Anna weet niets van haar eigen neus. Zij miskent haar.
Nora gaat op den grond zitten op het vloerkleedje voor den kachel. Voorzichtig
neemt zij het trommeltje van Anna's schoot en zet het op den grond. Zij slaat haar
armen om Anna's knie en lachend, werkelijk vroolijk lachend, zegt zij:
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‘Saar vindt het niets erg, hoor, dat zij in het Gesticht is geweest. Zij zegt altijd, dat
zij er veel geleerd heeft.’
‘O ja, zegt zij dat? Ik maak mij dikwijls verwijten, vooral de laatste tijd. Praten jullie
er wel over samen? Wat zegt Saar nog meer?’
‘Zoo heel veel spreken wij er niet over. Zij vertelt mij elken Zaterdagavond een
verhaal. Meestal is het om je gek te lachen, over de Harken en over Dirk en over
wat de meisjes uithaalden. Je moet begrijpen, Anna, zij waren daar onder elkaar,
net als wij op school, zie je. Onder elkaar heb je altijd vreeselijk veel pret.’
‘Precies! En dan vergeet je je misère.’
Anna zegt het met iets van triomf en angst in haar stem en kijkt Nora met haar
vochtigglanzende oogen ernstig aan. Zij heeft vlekkig-roode koonen van de port en
van moeheid.
‘Zoo gaat het mij ook. Als ik maar weer in de kleedkamer zit, mijn schminkdoos
ruik en hun verhalen aanhoor - het zijn mij tusschen haakjes kletskousen, kind, en
een soort, je hebt er geen flauwe notie van, de meesten zijn te stom om voor den
duvel te dansen, tenminste de vrouwen, en met open oogen en ooren gaan zij hun
ongeluk tegemoet - maar dat doet er allemaal niet toe, het is je wereld, je hoort bij
elkaar, je houdt tóch van elkaar. Raar maar waar! Al kunnen ze je nog zoo treiteren,
de loeders, je bent onder elkaar, het is je vak, je leven, je wérk, tenminste voor mij
en als ik het opgeven moet, ik wil en kan er niet aan denken....’
Anna moet op adem komen. Zooveel spreken achterelkaar vermoeit haar. Als zij
spreekt, let zij niet op haar adem. Spreken is nog lang geen zingen.
‘Maar Anna! Dan ben je - dan zijn - áls je ooit je werk op zou geven dan zijn w i j
er toch! Wil je dan niet bij ons zijn? Saar is heusch liever hier dan in het Gesticht.
En ik ook, hoeveel pret je ook hebt, ik ben toch liever thuis dan op school, vooral
nu Saar er is, en laat staan als jij eens thuis was. Ik bedoel écht thuis, zooals andere
Moeders.’
Anna geeft geen antwoord.
‘Je hoeft je nergens om te bekommeren. Saar zegt, dat zij met naaien genoeg
voor ons drieën kan verdienen en ik breng dan het goed weg, dat klaar is en jij moet
de stoffen uitkiezen, want jij hebt smaak, en dan nemen wij de stoffen in huis en wij
maken avondtoiletten en bal-masqué-kostuums, zegt Saar.’
Hoe komt het, dat Nora opeens spreekt over het luchtkasteel, dat Saar en zij
samen bouwen, al zoo lang, met zooveel pleizier en met evenveel teleurstelling,
want het einde van het liedje is tóch altijd, dat Nora zegt: ‘Heusch, wij hoeven er
niet over te beginnen, want Anna doet het tóch niet. Zij wil niet van de opera af.’
‘Tot zij niet meer kan!’ zegt Saar dan en lijkt op een baby, die dadelijk
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zal beginnen te huilen, met haar gezonde, ronde wangen en haar groote,
hemelsblauwe oogen.
Nu is Nora er tóch over begonnen en praat en praat en toont Anna het luchtkasteel,
mooier en grooter en luchtiger dan ooit tevoren.
‘....En over een paar jaar ben ik groot en ga zelf verdienen en jij kunt 's avonds
naar de Opera gaan, zooveel je wilt, en als het regent, neem je een rijtuig, Saar en
ik verdienen samen dan zóó veel, dat je gerust een rijtuig nemen kunt. Hm? Anna?’
Anna wendt haar hoofd af, een radeloos afwenden. Zij legt haar kleine, fijne
magere en klamme hand op Nora's gevouwen vingers en fluistert: ‘Groote God, ik
schaam mij.’ Er stroomen tranen over haar wangen en Nora schrikt hevig, want als
Anna eenmaal huilt den laatsten tijd, kan zij uren, soms dagen lang niet ophouden
en krijgt er koorts van en dat is al héél slecht voor haar. Nora komt daarom, op haar
knieën naast haar Moeder, streelt de fijne, altijd klamme kleine handen en zegt, dat
het immers maar een plannetje is, een idee, zoo maar iets, waar je wel eens over
praat, dat Saar altijd gezegd heeft, dat zij het nooit aan Anna moeten vertellen. Het
is een toeval, dat zij, Nora, er nu over spreekt, Saar zal er niets van begrijpen en
heel boos zijn, als zij ziet, dat.... boos zijn op haar, Nora, natuurlijk. Saar is er juist
zoo trotsch op, dat Anna zingt, werkelijk bespottelijk trotsch.
Anna drukt haar nat en gloeiend gezicht even tegen Nora's wang. ‘Ja, goed hoor,
ik huil al niet meer! Zal ik mij nu wat gaan oplappen en heerlijk poederen om de
sporen der zilten tranen weg te wisschen.’
‘Ja, doe dat,’ knikt Nora, ernstig en met een diepen zucht van verlichting.
‘Jij hebt geen verf en poeder noodig, jij bent zoo blank.’ Anna kust Nora's gezicht
en wrijft met den rug van haar hand over haar wang. De rug der hand is niet klam.
Nora staat haastig op. Zij is verlegen. Anna zegt nooit zooiets, op zoo'n toon,
zonder spot, zonder plaagzucht. Zij houdt heel veel van Anna. Saar houdt ook
vreeselijk veel van haar. Zij moeten er maar nooit meer over praten, over het van
de opera af gaan. Zij zal het aan Saar vertellen, dat zij erover gesproken heeft met
Anna, maar n i e t s heeft gezegd, van de bloedspuwing, die Anna toch krijgen kan.
Zij heeft er al zooveel gehad, nauwelijks een maand vóór Saar's komst en dat zij
dan wel eens niet opnieuw geëngageerd zou kunnen worden en wel thuiskomen
móet en het dan toch goed is, als Saar met naaien het brood kan verdienen.... Ja,
zij zal alles met Saar nog eens grondig bepraten. Saar wil toch altijd zoo graag
weten, waar zij het over gehad hebben, Anna en zij, want Saar is nieuwsgierig als
een ekster.
Wat gek eigenlijk, dat haar Vader nu nooit meer terug komt. Andere kinderen
hebben dat niet. Je hoort wel eens van kinderen, die heelemáál geen Vader hebben,
onechte kinderen noem je die. Niemand speelt met zulke kinderen en het eerste,
dat je fluisterend verteld wordt door de anderen
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is: zie je die, dat is een onecht kind, daar moet je niet mee gaan. In Aken op school
was ook een meisje, dat een onecht kind was. Zij was altijd alleen en heette Rosa.
Maar haar groote vrind Fred, die veertien is, zegt dat het heel slecht is om zoo te
doen tegen zulke kinderen, want zij kunnen het niet helpen. Bij hem op de
jongensschool is ook een jongen, die een onecht kind is en op de speelplaats, toen
alle leerlingen er waren en de leeraren zelf er heen en weer wandelden, is Fred
naar dien jongen toegegaan en heeft zijn arm om zijn schouder gelegd.
Háár Vader woont heel ver weg en als zij groot is, gaat zij naar hem toe. Zij gaat
dan door de kleine deur, door den tooneelingang en als de portier - verbaasd en
boos, met een gezicht van U hoort hier niet - wat wilt U hier, wil vragen, zegt zij
kalm: roept U even Mijnheer Crielaart, zeg dat zijn dochter er is! Wat zal de portier
oogen opzetten. Ga nu maar gauw, dikzak, en bekom van je verbazing. Of je mij al
aanstaart, geeft niets.
Waarom haar Vader Saar niet kon uitstaan? Zij zal hem dadelijk vertellen, wat
voor een schat Saar is en hoe zij er zélf heelemaal niet mee ingenomen was, toen
Anna haar plotseling vertelde van haar groote zuster, die zou komen, zoodra zij
achttien was en ontslagen werd uit het Gesticht.
Vroeger heeft haar Vader haar verschrikkelijk verwend, zegt Anna altijd. Dat is
dan zeker geweest toen zij nog héél klein was, want zij herinnert zich er niets meer
van. Ja, tòch - die ééne keer weet zij nog, toen zij met hem in Amsterdam in Artis
was. Zij had een witte jurk aan en halve kousjes. De kousjes waren heelemaal in
haar schoenen gezakt en haar Vader ging aanhoudend op zijn hurken zitten en trok
de kousjes op. Hij lachte en was heel groot. Hij zei: als Nora moe is, mag zij op mijn
schouders zitten. Of zij ooit op zijn schouder gezeten heeft, herinnert zij zich niet.
Niets weet zij verder van haar Vader. Hij heeft haar nooit geschreven en als er een
enkele keer een brief van hem kwam voor Anna, kon het Nora niet veel schelen,
wat erin stond en Anna sprak er ook nooit over. Wel eigenaardig, want Anna vertelt
haar toch alles. Het eenige, waar Anna haar aan herinnerde, is haar Vader's
verjaardag. Onverschillig en spottend zegt Anna dan: laten wij elkaar feliciteeren,
Jongedame, onze man en Vader is vandaag jarig. Of soms pas 's avonds laat, als
zij thuiskwam van de voorstelling: vandaag was je Vader jarig, bleeke Bloemkool.
Net of je over iemand spreekt, die dood is, als je zegt ‘was jarig’, vindt Nora.
Haar Vader is groot en slank en heel knap, dat weet Nora van Anna. Zij ziet zich
van school gehaald door haar grooten, knappen Vader. Zij loopen naast elkaar met
gelijke stappen, rustig en rechtop, als twee kameraden. Nu blijft hij weg. Niet om
Saar, want hij weet niet eens, dat Saar hier bij hun is, maar om het goede
engagement. Anna vindt, dat hij groot gelijk heeft. Anna zou zelf ook veel liever in
een groote stad willen werken, maar zij heeft geen kans meer. Haar Vader blijft weg!
Niet om Saar en niet om het
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engagement, maar omdat hij niets meer om hun geeft, om Anna niet en om haar
niet. Waarom moet Nora dit denken? Dat moet zij niet denken, dat komt vanzelf,
dat weet zij opeens, door de zachte, hooge melodie, die Anna half zingt, half neuriet
voor de piano.
Saar komt thuis. Zij loopt achterom. Nora hoort het tuinhek dichtslaan.
‘Jullie zijn ook mooien, het koperen keteltje staat droog te koken, kùrkdroog op
een hooge vlam. De bodem zal wel dóór zijn.’
Saar staat in de deur, kijkt van den een naar den ander en lacht beiden uit. Anna
en Nora kijken elkaar aan, schuldbewust, de een voor de piano, de andere van over
haar boek.
‘Ik was bij Heimer op zijn atelier. Ik kwam hem toevallig tegen.’
Anna denkt, dat zij het ‘toevallig’ van niemand anders zou gelooven.
‘Ik heb zóó vreeselijk gelachen, maar hij was er niet bóós om. Hij liet mij zijn
schilderijen zien, wel tien stuks, allemaal bloemen. Jongens (jongens zegt Saar, als
zij erg in haar humeur is) werkelijk mooie kleuren, maar meer kleur dan bloemen.
Eén vond ik bijzonder mooi, zoo diep blauw, groote platte bloemen. Ik vroeg: “Wat
zijn dat?”
“Dat zijn Vergeetmijnietjes,” antwoordde hij. Stel je voor, een schilderij bijna zoo
groot als jij, Nora en nog niet eens een lijst eromheen.’
Nora vindt het ook om te proesten. ‘Hoe zal hij dan wel Zonnebloemen schilderen?’
roept zij.
Saar hoort de opmerking niet. Anna glimlacht erom. ‘Het is koud buiten,’ zegt
Saar, ‘het vriest, dat het kraakt.’
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Handen
door E.G. van Heusden
Nu zijn haar handen stil en eeuwen-moe,
mager en wit op het blanke dek der deken.
(De maan is een scherp en wenkend teken)
Zij ziet haar handen (nu zijn haar ogen toe)
te blank met de schaduw-gleuven naar de goede vingers, onnodig na de klachteloze reeksen weken
van gelaten liggen; het langzame verbleken
der te ronde en te gladde nagels. Rusten, en zo rustloos moe.
Zij opent weer de ogen, en draait de handen om en om
met een zacht gebaar van teder en verbaasd aanvaarden.
Het werk is uit. Maar buiten, waar een boom krom
staat voor de nacht, weet zij ergens op de duistere aarde
de plaats waar wind waait uit de donkere kom
der nacht, van eeuwige en gebenedijde waarde.
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Emigranten
door M.H. Székely-Lulofs
III
(Slot)
DE laatste herfstdagen hadden de boomgaarden versierd met oranjeroode
sinaasappels en bleek-gele citroenen. Voor de tweede maal bloeide de lucerne....
rijp voor den najaarsoogst.
‘Een goede oogst!’ dacht de Colonel, die zijn morgenwandeling deed. Hij keek
naar de lucht: die was strak blauw, regenloos.... En toen keek hij over het veld. Er
was wat dauw gevallen, dezen nacht. Ineens bleef hij stilstaan en bukte zich. Hij
raapte een blauw zijden zakdoekje op, dat tusschen de stelen lag, die op die plaats
waren platgetreden. De Colonel glimlachte. Hij dacht aan jeugdige escapades, toen
hij nog een slank en getailleerd luitenantje was. En hij streek het zakdoekje glad op
zijn handpalm. In een van de hoeken was een bloemenkransje geborduurd. Het
kransje slingerde zich door een letter: M.
De Colonel werd nadenkend.... ‘M?’.... dacht hij.... ‘M! .... hm! ... Eigenaardig!’....
Hij stak den zakdoek in zijn zak, liep verder, het pad af, langs het huis. Hij wou
nog even naar de paarden gaan kijken. Toen hij langs het huis liep, moest hij zich
op één plaats bukken. Het pad liep daar vlak onder een raam en het raam stond
open. Het was het raam van Muriels kamer. De zon scheen er binnen. In het kozijn
lagen twee kussens en er stond een paar schoenen. Zwart zijden schoenen, die zij
dikwijls 's avonds droeg. De Colonel nam ze in zijn hand. Op de hooge hakken
waren bruine vlekken en ze voelden heelemáál een beetje nattig aan.
‘Ze stonden daar zeker om te drogen,’ piekerde hij. Hij keek naar binnen, er was
niemand. Over een stoel hing een peignoir. Op de toilettafel lagen twee borstels en
een kam en de flacons stonden onordelijk door elkaar. Het bed was nog niet
opgemaakt. Hij zette de schoenen weer terug op hun plaats en ging verder, langs
de garage, naar de stallen.
De paarden werden net geroskamd. Lanpard was bezig met Blossom, Muriels
merrie. Met zijn handen op den rug stond de Colonel toe te kijken. Hij stond daar
alsof hij zijn troepen inspecteerde. Zijn schouders waren breed, zijn rug was stram.
In de putties toonden zijn beenen flinke kuiten. En zijn civiel-kleeren, die zijn forsche
soldatenfiguur onkleedden, stonden hem net zoo slecht, als ze elken militair slecht
staan. Zijn witte haar glom als gepoetst zilver, één sliert wapperde een beetje op
en neer, als de wind over zijn hoofd
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streek. Er lag een diepe frons tusschen zijn ruige wenkbrauwen en met zijn breede
bruine tanden beknauwde hij zijn onderlip. Zijn oogen hadden de geërgerde
uitdrukking van menschen, die niet gewend zijn problemen uit te rafelen, maar
plotseling daartoe gedwongen zijn. Af en toe wreef hij over zijn gezicht. Hij was pas
geschoren en de wind deed zijn huid schrijnen. Op zijn wangen en zijn neus waren
kleine, paarsblauwe adertjes en onder zijn oogen had hij dikwijls builen, vooral als
hij wat laat naar bed was gegaan of alcohol had gedronken.
‘Blossom moet nieuw beslagen worden, Sir,’ zei Lanpard. De Colonel bromde
iets onverstaanbaars in zijn snor. Hij keerde zich om en ging naar huis. Muriel was
met het ontbijt bezig. Ze bakte zijn eieren op een klein spiritus comfoortje en schonk
de thee in.
‘Goeden morgen, John.’
‘Goeden morgen,’ zei de Colonel en hij voegde er aan toe, ‘Blossom moet vandaag
beslagen!’
‘Ja.’
Hij schoof zijn stoel wat opzij om te kunnen gaan zitten en vouwde de krant open.
‘Heb je goed geslapen?’
‘O, best, dank je.’
Hij bekeek haar. Ze zag er frisch en gezond uit. ‘Knápper,’ meende hij. ‘Niet zoo
bleek.’ Hij bladerde wat in zijn krant, toen haalde hij het zakdoekje uit zijn zak en
legde het op tafel.
‘Je hebt gisteravond een zakdoek verloren in de lucerne. Was je niet thuis?’
Hij zag haar kleur éven verbleeken, maar direct vloeide het bloed terug. Ze nam
den zakdoek op en stak hem bij haar ceintuur.
‘Dank je. Ik was bij de O'Neils. Het jongste kind is ziek.’
‘Je had me niet gezegd, dat je nog uitging.’
Ze keek hem uitvorschend, bijna vijandig aan.
‘Dat doe ik toch nooit,’ zei ze kort.
‘Nee, nee....e.... hm. Alleen.... och, ik dácht maar zoo. Waarom ging je te voet?’
‘Blossom moet toch beslagen worden. Ik kan haar toch niet op drie ijzers over de
weg naar Stanhope rijden.’ Haar stem was verongelijkt.
‘En buitendien,’ ging ze voort. ‘Ik begrijp heelemaal niet waarvoor deze inquisitie
dient. Héb je iets?’
‘Nee, absoluut niet.... ik vroeg maar zoo.’ Zijn hoofd dook weg achter de krant en
hij at verder zijn ontbijt als gewoonlijk, zwijgend, lezend.
Ze keek niet meer naar hem. Ze at haar pietlutterige stukjes toast met honig en
praatte tegen het schoothondje, dat haar fél keffend antwoordde en naar de
broodkorstjes snapte, die ze hem toewierp.
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Toen de Colonel klaar was met zijn ontbijt, vouwde hij de krant op.
‘Komt Cyriel Palmerson vanavond?’
Hij moest zijn vraag herhalen, want ze verstond het niet door het gekef.
‘Je gaat toch naar Mc. Gilley,’ antwoordde ze.
‘Nee.... ik ga maar niet.’
Ze vroeg niet waarom hij niet ging en dat ergerde hem.
Ze zei alleen: ‘Nou, dan zeg ik Cyriel maar af?!’
‘Wel néé,’ vond hij. ‘Waarom zou je dat doen? We kunnen wat schaken samen.’
‘Met Cyriel?!!’ Haar stem was hoog.
‘Hij speelt niet slecht.’
Muriel lachte kort. Even kneep ze de lippen op elkaar, toen zei ze:
‘Zooals je wilt, natuurlijk.’ Ze schokte onverschillig met haar schouders en goot
het kokende water in den bak om af te wasschen.
Dien avond kwam Cyriel. Hij was wel even verwonderd den Colonel thuis te vinden,
maar herstelde zich direct.
De Colonel was één en al beminlijkheid, klopte hem op den schouder, zei hem
herhaald, hoe blij hij was hem weer eens te zien.
‘Je moet me maar excuseeren, dat ik zoo vaak uit was.... schaken, dat is nog mijn
eenigste plezier in mijn leven!’
Cyriel protesteerde tegen dit laatste, maar de Colonel, een beetje té joviaal, wees
dit protest af.
‘Geef de jongen wat te drinken, Muriel.’
Muriel stond op om een cocktail te mengen. De Colonel lette niet op haar. Hij
sprak met Cyriel over zijn auto. Hij was rustig, zelfbewust: de oudere man; de
welwillende gastheer, die baas is in zijn eigen huis. Hij beheerschte de situatie
volkomen en een beetje beklemd, voelden de beide anderen zijn superioriteit. Bijna
voelbaar gedwongen was de conversatie, hoewel de Colonel geheel onbevangen
leek. Toen Muriel de cocktail neerzette ving zij éven Cyriel's blik. Er was een vraag
in zijn oogen, maar zij durfde niet het minste teeken te geven. Haar gezicht bleef
blank-neutraal, maar binnen in zich voelde zij haar zenuwen beven.
De Colonel dronk alleen whisky. Zijn lever verdroeg geen cocktail. Ze stootten
hun glazen tegen elkaar: ‘Cheerio!’
‘Tja....’ zei de Colonel, zijn breede snorvlerken afvegend. ‘Tja.... zoo is het! Ik ben
een oude man, met een beroerde lever! Wat doé je er aan! Gepensionneerd is
gepensionneerd!’....
Muriel keek hem tersluiks aan.
‘Bedoelde hij daar nu iets mee.... of niet?’
Cyriel glimlachte geforceerd.
‘U bent zéker te jong in pensioen gegaan, Colonel!’
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‘Dénk je.... jonge man?!’ .... De Colonel kneep zijn oogen wat dicht. Daardoor kreeg
zijn gezicht ineens iets chineesch.
‘Zwart bloed,’ flitste door Cyriel's denken. ‘Vást!!’
‘Ik ben er van overtuigd, Colonel!’
‘Hm!’
Er was even een stilte. Een beetje pijnlijk was die.
‘Maait U de tweede lucerne al, Colonel?’
‘Ach....e!’ zei de Colonel. ‘Dat....e.... hm! Dat heeft zoo'n haast niet!’
‘Ik vind het altijd jammer,’ mengde zich Muriel in het gesprek, ‘als het weer gemaaid
is. De bloemen zijn zoo mooi van kleur.... en het land is toch al zoo kaal!’
De Colonel knikte.
‘Geef mij nog een whisky,’ vroeg hij en hoewel de whisky flesch en het spuitwater
naast hem stonden liet hij haar opstaan om hem in te schenken. Hij wendde zich
tot Cyriel:
‘Ja.... weet je, mijn vrouw is dol op lucerne! Zoo zijn nu vrouwen.... altijd zijn ze
dól op het een of ander! Het is alleen maar de kunst om uit te vinden, wáárop! Het
vorige seizoen was ze dól op paardrijden. Dit seizoen is het de lucerne!’
Hij zei het lachend. En hij zei: mijn vrouw. Niet: Muriel.
Het gaf Cyriel een steek in zijn hart. Ineens realiseerde hij, wat hij de laatste
maanden vergeten had: dat de Colonel Muriel's mán was! Even had hij een gevoel
van weemoed, maar toen dacht hij:
‘Haar man! Die ouwe zuurpot! Wat doét het er toe, ik neem haar van hem af, als
ik dat wil! Ze houdt van mij....’
‘Tja....’ zei de Colonel nog altijd lachend. ‘Maar er zijn nog andere menschen óók
dol op lucerne. Vanmorgen.... liep ik langs het veld en daar was een heel stuk
platgetrapt. Het schijnt, dat daar heel wat lieve woorden zijn gefluisterd. Had je dat
gedacht van ons brave Girgarre?’....
‘Zoo, zoo!’ zei Cyriel en verschoof wat op zijn stoel.
‘Zal hij nu zeggen, dat hij daar mijn zakdoek heeft gevonden?’ dacht Muriel. Ze
keek naar zijn gezicht, maar het was één en al beminlijkheid. Vroolijk zelfs. Ze had
hem nog nooit zoo vroolijk gezien. En tóch....
‘Wat is het in hem, dat mij bang maakt? Wat is er in hem, dat ik niet begrijp, nooit
begrijp?’
Ze was den weg geheel kwijt. Vermoedde hij iets? Wíst hij iets? Of was alles
schijn? Een toevalligheid, die een andere gestalte kreeg in haar schuldige
gedachten?
Schúld? .... Ze voelde niet veel schuld tegenover hem. Wát waren zij elkaar? Er
was tusschen hen geen geluk, dat gebroken kon worden. Geen liefde, die verraden
werd. Ze deed haar plicht tegen hem en daarbij had ze,
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apart van hem, haar eigen geluk, waarvan niemand iets afwist. Alleen Cyriel en zij!
De Colonel had hem gevraagd om een spel schaak. Het bord stond tusschen
hen, ze hadden de stukken opgezet. Cyriel had den eersten zet gedaan. Spiedend
gingen nu de oogen van den Colonel over de bruine en witte vlakken. Loerende
oogen, achter hun half dichte leden. En om zijn mond een glimlach, die geen glimlach
was. Toen, heel bedachtzaam, verzette zijn rechterhand een stuk. Muriel zag die
hand: zongebrand bruin, lenige vingers, die niet pasten bij den stompen duim, groote
knokels en een gerimpelde huid, gevlekt als oud perkament.
Ze volgde het spel. Ze lette op, hoe achteloos haastig Cyriel speelde, tegenover
de weluitgedachte geraffineerde zetten van den ander. Zij spraken geen van allen.
Een doffe stilte legde zich in de kamer. Een uur ging voorbij. Uit de eetkamer,
waarvan de deur openstond, klonk het zware regelmatige tikken van de oude klok.
Cyriel verloor. Langzaam maar zeker, zet voor zet, verloor hij. Hij verdedigde zich
alleen nog maar en ook die verdediging viel, brokkelde af, minuut na minuut.... En
ook langzaam, maar zeker bekroop een onheimlijk gevoel haar hart. Hier was geen
strijd van man tegen man, hier werd een wreed spel gespeeld van kat en muis....
Ze zag van Cyriel's gezicht naar dát van den Colonel: een masker was het, waarin
de grijns was vastgegroeid. Onder die grijnzende, strakke lippen waren de breede
gele tanden als van een ouden kobold. De half dichte oogen verborgen de gedachten
van zijn gefronst voorhoofd. Hij had zijn schouders iets ópgetrokken, zijn hoofd dook
daartusschen. En telkens stak hij zijn sluwe, lenige hand uit, die den fatalen zet
deed en een stuk van den ander wegnam: een paard, toen een kasteel, toen de
koningin. En telkens zei dan zijn stem het eene woord: schaak!
‘Hij weet het! Hij wéét het!’ dacht Muriel. Ze vouwde haar bevende handen in haar
schoot, dat hij niet zien zou, dat zij beefden.
‘Maar waarom zégt hij het dan niet?!’ dacht ze. ‘Waarom zégt hij het dan niet?!
En wat zal hij doen?!’....
Haar oogen zochten Cyriel, toen den Colonel. Ze vonden de blik van den Colonel,
die háár blik naar Cyriel betrapte. Haastig ontweek ze zijn oogen.
‘Spion!’ dacht ze. ‘Spion!’ Maar ze huiverde.
‘Heb je het koud?’ vroeg de Colonel.
‘Nee....e.... néé, ik heb het niet koud.’ Cyriel keek op bij den klank van haar stem.
Ze veegde even met haar zakdoek over haar hoofd. Een verlamming legde zich op
haar wil. Ze had willen schreeuwen, maar ze glimlachte. Ze had tegen Cyriel willen
roepen: ‘Pas op! Pas op!’ Maar ze zei:
‘Willen jullie nog wat drinken?’
Met die woorden brak ze de ban van haar gedachten.
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‘Geef mij nog een whisky,’ zei de Colonel. ‘En schenk de jongen nog een cocktail.’
Toen zei zijn stem: ‘Mat.’
Cyriel leunde achterover in zijn stoel, lachend:
‘Dat hebt U hem geleverd, Colonel!’
De Colonel glimlachte kort en zelfbewust, en goot in één teug de whisky naar
binnen.
‘Heb jij al de lucerne gemaaid?’
‘Ja,’ zei Cyriel.... ‘Morgen haal ik het op en overmorgen hak ik het. Ik denk, dat
ik het Vrijdag kan verzenden.’
‘Uit Girgarre?’
‘Nee, Stanhope. Vrijdag is er geen trein naar Melbourne van hier uit.’
‘Ja, daar heb je gelijk in. Wat denk je van het weer?’
‘Het ziet er droog uit,’ zei Cyriel opstaande. ‘Maar er zijn 's avonds toch wel nevels
al.’
Hij nam afscheid, zich excuseerend, dat hij zoo vroeg wegging. Morgen moest
hij vroeg op.... vanwege het oogsten. Zij begeleidden hem samen tot het tuinhek.
Lanpard werd geroepen om Brimmy te brengen.
‘Kijk,’ wees Cyriel. ‘Daar, langs de horizont is een begin van een wolkenbank, ziet
U? Ik denk, dat het binnen een paar dagen regent. Ik zou maar oogsten, als ik U
was!’
‘Hm,’ bromde de Colonel. ‘Nu wélterusten. Tot spoedig weerziens, hoop ik. Het
was voor mij een groot genoegen.’
‘Dank U! Welterusten, Colonel!’
‘Welterusten, Muriel!’
‘Welterusten, Cyriel.’
Haar stem klonk innig, zonder dat ze het zich bewust was. En ze wist ook niet,
hoe het den Colonel uitsloot.... hún jeugd, die elkaar tutoyeerde...
Stil stonden ze naast elkander.
Door de laan hoorden zij Brimmy's hoefslag, dof tot aan het eind, toen harder,
waar hij den grooten straatweg insloeg.
Zij stonden nog steeds naast elkaar. Zwijgend. Beiden wachtend op het woord
van de ánder.
‘Een áárdige jongen,’ zei ten leste de Colonel. ‘Ik mág hem!’
Muriel knikte.
‘Hij is een beschaafd mensch tenminste.’ Ze zei het zacht. Er was een oneindige
eenzaamheid in haar. Niet alleen eenzaamheid. Ook angst. Angst om Cyriel? Voor
de toekomst? Voor zichzelf? Ze wist het niet. Ze keek op naar de groote figuur naast
haar. In het halfduister leek hij een geweldige zwarte schim.
Wat dacht hij? Wat voelde hij? Wat.... wíst hij? ....
‘Nâ,’ zei de Colonel. ‘Laten we naar binnen gaan en gaan slapen.’
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Wás er een zucht achter zijn woorden? Zij liepen naast elkaar terug. Zwijgend. Hun
tred was moe, onveerkrachtig. In de atmospheer hing schuld.
‘Schuld,’ dacht nog eens Muriel. ‘Ze hád geen schuld. Zóóiets, dat wás geen
schuld. Schuld, dat was: een ander iets te kort doen, van een ander iets wegnemen.
Verraad was schuld. Maar wat kon het hem schélen, wat ze deed? Wat had het
hem óóit kunnen schelen? Hij meende, dat ze maar tevreden moest zijn met het
leven, zooals hij het voor haar maakte. Maar had hij er ooit aan gedacht dat ze
vijfentwintig jaren jonger was dan hij? Dat ze, naast zijn witte haren en zijn slechte
lever en zijn grillen van vroeg oud man, nóóit een jeugd had beleefd? .... Jeugd! Dat
was iets, wat de natuur gaf. Waar je récht op had. Ieder mensch recht op had....
Nee, schuld had ze niet!
En angst? Waarvoor had ze angst? Er was toch nog niets uitgesproken! Maar
wachtte hij daarop? Zei hij dáárom niets? .... Zou ze het zeggen? Bekennen? Maar
waarom? Om wát te keeren? Zijn boosheid? Zijn wraak? Tegen wie? Tegen haar?
Tegen Cyriel? Maar omdat hij haar zakdoek ergens buiten had gevonden, dat
bewees immers niets? Iedereen kon toch zijn zakdoek verliezen! Het kon toch even
goed, dat hij niets vermoedde, niets wist? Het kon zijn, dat hij de een of andere zorg
had! Of dat zijn maag niet in orde was!
Als ze bekende, was alles uit met Cyriel! En áls hij niets vermoedde, dan verraadde
ze Cyriel!’
Ze kromp in elkaar. Nee, dat niet! Niet Cyriel missen. Dat kon ze niet. Nu nog
niet. Ze had niets anders. Alleen.... ze zou voorzichtiger zijn! Een tijd lang hem niet
ontmoeten! Ze zou....
Maar ondanks alles bleef het donkere besef: ‘Hij wéét het. O, hij weet álles!’
Voor haar deur wendde zij zich tot hem.
‘Goede nacht, John.’
Ze hief haar oogen weifelend naar de zijne. Een moment keek hij haar onverschillig
aan, koel.
‘Goede nacht.’
Hij opende de deur voor haar. Ze glimlachte naar hem.
‘Als ze hem nú won,’ flitste het ineens door haar heen. ‘Nú lief voor hem was! Hij
vermoedde immers alleen maar! Dat vermoeden kon ze smoren, stillen, in haar
armen, met haar kussen! Hij had haar niet eens beschúldigd!’
‘Kom je niet binnen?’ Ze vroeg het zacht, maar meteen vloeide een gloeiend rood
over haar gezicht en ze voelde, dat ze dit toch niet doen kon, dat ze zóó gemeen
niet kon zijn! .... Ze trachtte den glimlach op haar mond te houden, op haar
zenuwachtige lippen. Hij keek haar één seconde verbaasd aan. Toen lachte hij een
korten grimmigen lach.
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‘Slaap wél,’ zei hij alleen en liet haar staan. Ze zag hem binnen gaan in de zitkamer.
Hoorde de deur achter hem dichtvallen. Ze stond op den drempel van haar kamer
met de handen gevouwen voor haar borst. Luisterend. Waarnáár luisterde ze? Ze
wist het niet. Maar haar heele lichaam luisterde, iedere zenuw tot brekens toe
gespannen, het bloed bonzend in haar ooren.
Er was geen geluid. Geen ànder geluid dan de klok. In de stilte viel het regelmatig
tikken, als droppels. Zware droppels. Eindeloos vielen zij.... Iedere droppel een deel
van de eeuwigheid....
‘Zou ze tóch,’ weifelde ze weer, ‘naar hem toe gaan. Opbiechten? Vergiffenis
vragen? .... En dan? ....
Langzaam ging zij haar kamer binnen. Deed de deur dicht. Draaide den sleutel
in het slot. Dat deed ze anders nooit. Maar ze was bang. Báng! En huiverend kleedde
ze zich uit.
Buiten, in den nacht riep een uil zijn triestig: Mouw.... poe! Mouw.... poe.... poe....

IV
Drie dagen later, zei de Colonel tegen Muriel:
‘Ik moet de weg op langs Stanhope, ga je mee?’
Ze weifelde even, durfde toch niet te weigeren.
‘Neem wat verbandgaas mee en de flesch met cognac.’
‘Verband? .... En.... enne....’
‘Cognác!’ snauwde de Colonel.
‘Maar waarom? Is er een ongeluk gebeurd?’
‘Waarschijnlijk.’
‘Wie? .... E.... wàt?’
De Colonel antwoordde niet, maar deed de garage open.
‘Maak alsjeblieft een beetje voort,’ zei hij ongeduldig.
Ze gehoorzaamde. Twee minuten later reden ze over den grintweg naar Stanhope.
Cyriel had gelijk gehad met de regen. Dien nacht was de eerste bui gevallen. De
roodbruine stoffige bodem was ineens veranderd in een kleffe modder. Op den weg
lagen breede plassen. En aan den hemel dreven logge, luie wolkengevaarten, die
zich verzamelden en zich samen voegden.
Even voorbij Girgarre stond Stan Mollar. Hij stond geleund tegen een gumtree,
vlak aan den wegkant. Toen hij de auto zag, wenkte hij, dat men zou stoppen.
Maar de Colonel reed door.
‘Stop je niet?’ vroeg Muriel.
‘Nee.’
‘Waarom niet?! Het kan toch zijn, dat hij een belangrijke reden had.’
De Colonel antwoordde niet. Zijn oogen staarden recht voor zich uit. Zijn
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handen klemden als klauwen om het stuurwiel. Onder zijn oogen waren dikke
gezwollen builen.
Muriel zweeg. Ze kon zich niet weren tegen deze steenharde onverschilligheid,
die haast hardvochtigheid was. Tranen sprongen in haar oogen. Ze veegde ze stil
weg.
‘Hoe lang moest ze dit nog verdragen,’ dacht ze. ‘Ze maakte nog een eind aan
zichzelf, als dit zoo door ging. Of ze biechtte alles op! Wat kon het háár schelen!
Ja! Ik héb je bedrogen, zou ze zeggen. Wat dácht je? Dat ik geen liefde noodig heb,
geen teederheid? Alle andere vrouwen wél, alleen ik niet? Wat dacht je? Dat ik als
een plant ben, alleen lucht, licht en voedsel noodig heb om te leven? In mijn heele
leven niets anders, dan jouw patiences, jouw whisky, jouw zieke lever, jouw
bloedelooze laatste restje leven?’ ....
Maar dan kromp ze terug voor zijn drift, voor die plotselinge wreedheid, die ze in
hem wist. Ze was bang voor hem! Láf was ze! .... Làf!! Als je niets doen kon,
uitgeleverd was, zwakker was? Als je geen spieren had, geen kracht, geen handen,
die sterk genoeg waren om te slaan, om terug te slaan? ...
Ineens week de Colonel voor iets uit. Een bruin ding, dat midden op den weg lag.
‘Wat was dat?’ schrok Muriel op uit haar gepeins.
‘Een zak lucerne.’
‘Op de weg?’
‘Ja.’
Wéér lag er een.... en wat verder nóg twee. Ze reden Stanhope voorbij. Hier hield
de straatweg op. Er was alleen een gewoon breed, onverhard pad. Langs den kant
stonden op ongelijke afstanden en in een ongelijke rij gumtrees. Het waren geen
geplante boomen, maar boomen, die daar waren blijven staan, terwijl de rulle
zandweg gemaakt werd.
In de weeke aarde waren diepe sporen. Ze slingerden zich zonderling over den
weg, van rechts naar links, soms tot over de berm, waar een open plek was in de
boomenrij, en dan weer terug. Diepe sporen van een zwaren wagen over dezen
weg, waar nooit gereden werd. Een paar van de boomen waren beschadigd. En
eindelijk was daar de wagen zélf. Een wagen hóóg bestapeld met zakken lucerne,
half in de sloot gekanteld. Een van de wielen was blijven steken achter een boom.
Het tuig hing gedeeltelijk in flarden. Het eene paard stond nog half ingespannen.
Het andere graasde rustig. Het keek even op, toen het de auto hoorde, die zich
reutelend door de modder worstelde, en hinnikte. Het paard voor den wagen werd
schichtig, rukte een paar maal aan de strengen, sloeg zich de achterbeenen wond.
Tien meter verder lag het lichaam van een man. Het was blijkbaar, doordat de wagen
ineens tot stilstand was gekomen, toen het wiel aan den boom vastraakte, door den
schok, boven van de zakken met een geweldigen smak op den grond neergeworpen.
Het lag vlak naast een boom, voorover. Dáár was de grond
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rood van een straal bloed, die er zijn weg gebaand had tusschen allerlei
oneffenheden en modderklonten door. Verder was er in den heelen omtrek niets of
niemand, geen farm, geen hut, geen herder.
‘Nâ!’ zei de Colonel en remde. Muriel was bleek geworden. Een ijzeren hand
omgreep haar hart. En haar hoofd werd zoo licht.... zoo ijl.... Het was of er opeens
geen grenzen meer waren.... Alles week.... Alles strekte zich....
‘Heb je de verbandtrommel?’
Ze slikte.
‘Ja,’ zei ze en moeilijk, zich tot het uiterste bedwingend, riep ze haar zinkend
besef terug uit de steile diepten, waarin het dreigde onder te gaan.
‘Ik heb alles,’ zei ze. Hoe alles aan haar trilde! Haar handen, haar knieën, haar
mond, haar oogleden....
De Colonel keerde het lichaam om, met het gezicht naar boven. Muriel boog er
zich overheen.
‘Cyriel.’
Haar stem was niet meer dan een lichte zucht. Ze keek neer op zijn verminkte
trekken, met modder besmeurd. De oogen en mond gezwollen, een diepe gapende
wonde, die bij zijn oor begon, over zijn heele voorhoofd liep, tot halverweg de kruin.
Modder en bloed kleefden in zijn haar. Ze wist niet of hij nog leefde. Ze wist niets
in dit oogenblik. Ze zag dit gezicht, dat ze zoo liefhad, maar het was of ze niet wist,
dat ze het zag. Toen, ineens, schokte een rilling door haar lichaam en ze keek op.
Keek in de spiedende spionneoogen van den Colonel.
‘Het is Cyriel,’ zei ze. Ze stond voor den Colonel. De handen op haar borst. Ze
stond met opgeheven hoofd en haar gezicht was een blank masker, met
nietsverradende oogen en een dunne, fel roode mondstreep. Ze stond met haar
blik in den zijnen. Tartend.... Een vrouw, die haar liefde loochent. Een vrouw, die
haar geheim in haar hart bergt en daarover haar beide blanke handen legt.
Het ontstak een laaiende woede in hem. Een lust om haar te pijnigen. Te dwingen,
dat ze zou bekennen. Zich zou blootgeven.
‘Ben je geschrokken?’ vroeg hij.
‘Nee!’ zei ze en ze loog verder:
‘Ik wist het toch, dat het Cyriel was.... de heele weg over.... toen ik die
lucernezakken zag, wist ik het.’
‘Zóó?!!’ Hij keek argwanend op haar gezicht.
‘Ja.... Hij had ons toch gezegd, dat hij vandaag ging.... de lucerne van Stanhope
verzenden. Het kon niemand anders zijn.’
Nog even stonden ze tegenover elkaar. Twee vijanden. Rauwe, atavistische
vijandschap van den oermensch, die maar twee dingen weet: aanvallen of
verdedigen.
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‘Zoo moeilijk was dat niet te raden,’ zei ze toen met een minachtend ebaar. Ze
keerde zich om en haalde uit de auto de cognac.
De Colonel hurkte bij Cyriel.
‘Schedelbreuk, geloof ik.’
Muriel nam den pols tusschen haar vingers.
‘Hij is nog niet dood,’ zei ze.
‘Maar hij gáát dood,’ zei de Colonel.
‘Als we hem in de auto leggen en heel voorzichtig terug rijden kan hij misschien
nog gered worden.’
‘En als ik hem niet terug rijd?’
Ze keek hem aan.
‘Ik begrijp je niet,’ zei ze met groote strakke oogen.
‘Ik zei: als ik hem niet terugrijd?’
Ze fronste haar wenkbrauwen.
‘En je bedoelt daarmee, dat je hem hier, zoo maar wilt laten sterven, onder
tenminste te probeeren hem te redden. Dat bedoel je er mee, is het niet? En j i j
bent gegaan, in plaats van een ander te laten gaan, alleen om te verhoeden, dat
iemand anders hem zou helpen.’
‘En als dat zoo was?’
Ze ademde diep op.
‘Moordenaar,’ gooide ze hem toe.
Hij lachte:
‘Moordenaar van een lijk! Of van bijná een lijk!’
Ze deed de kurk van de flesch en wilde tusschen Cyriel's blauwe lippen wat cognac
druppelen. Maar de Colonel sloeg haar de flesch uit de hand. Toen stapte hij met
één stap op haar toe, pakte haar bij den schouder en, het zijn gezicht vlak in het
hare, zei hij heesch:
‘Dus je dacht, dat ik gekomen was om hem te redden? Dat dacht je nog, hè? Zoo
dom en slecht ben je! .... Maar je hebt je vergist! Hóór je! Ik ben gekomen om hem
te zien sterven.... de dief! De dief die mij mijn vrouw heeft weggestolen! Voor al de
nachten, die hij me heeft weggestolen, wil ik je nu schadeloos stellen! En voor al
jouw leugens wil ik me nu schadeloos tellen! Daarom heb ik je meegenomen. Kijk!’....
en hij dwong haar hoofd over Cyriel's hoofd.... ‘Zie je.... hoe hij sterft! .... Zie je hoe
mooi hij terft, de héld.... Kijk! Kijk goed! Dat je zijn gezicht onthouden zult voor láter,
voor mórgen, als je hem betreuren zult! Kus hem! Dáár.... kus hem... zoo, op zijn
mond.... zóó, dat ik het ook zie.... ook eenmaal zien kan hoe je hem kust.’ Hij drukte
haar gezicht op Cyriel's gezicht. Hij lachte schor.
‘De laatste kus....’ schreeuwde hij. ‘Hóór je het.... de laatste van alle gestolen
kussen, die je hem geeft.... geven moogt, met mijn goedvinding.... Denk er aan....
mórgen, als je over hem schreien zult....’
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Achter Cyriel's gezwollen oogleden trilde het even. Een beving trok langs zijn
mondhoeken. Nog even, heel zwak, een beweging door zijn heele lichaam. De mond
opende zich. De oogleden tipten op. Daaronder lagen de verstarde oogen.
‘Dood,’ zei de Colonel, zich oprichtend. Hij liet Muriel los. Een seconde stond ze
bezinningsloos. Toen viel ze op hem aan. Sloeg hem met haar vuisten in zijn gezicht,
rukte aan zijn kleeren. Haar kleine kracht werd onzinnig in haar groote woede. Hij
lachte haar uit. Nam haar beide polsen in zijn handen. Als ijzeren schroeven sloten
zich zijn duimen.
‘Móórdenaar!’ kreet ze. ‘Moordenaar! Ik zal het vertellen.... aan iedereen zeggen....’
‘Zég het,’ zei hij rustig.... ‘Wie getuigt het?’
Een machtelooze drift kookte in haar, maakte haar blind, gevoelloos, zonder
angst, zonder voorzichtigheid. Even zweeg ze, en toen, hem vol aanziend, zei ze
dát, wat tusschen hen, tien huwelijksjaren, ongezegd was gebleven:
‘Half bloed,’ zei ze. ‘Half cast!’....
Hij werd lijkbleek. Liet haar handen los.
‘Stap in,’ zei hij kort bevelend. Ze deed het. Een lamgeslagen gevoel kwam over
haar. Een zee van ellende. Haar hoofd was zoo leeg van gedachten, als ze nooit
geweten had, dat mogelijk kon zijn.
Ze reden terug, den langen rechten weg, voorbij Stanhope, naar Girgarre. Om
hen heen was het oude landschap.... maar gedrenkt en herboren, in dezen eersten
winterdag. De boomen stonden frisscher, er was een lichtgroene weerschijn over
het gras. De schapen graasden; wijd verspreide kudden over het verre land. Een
koele wind woei uit het Zuiden en de hemel was mild, was vochtig en regenbelovend.
En de wolken dreven bedachtzaam, als neerziend op de groote schaduwplekken,
die onder hen over de vlakte schoven.
Muriel zag niets van dat alles. Stom zat ze naast den Colonel; stom, hoorde ze
hem in het dorp uitleg geven van het ongeluk: de wagen was te hoog beladen
geweest, de zakken waren gaan glijden, daarvan waren de paarden waarschijnlijk
geschrokken en op hol geslagen en Cyriel, dezen dubbelen toestand niet meester,
had ze niet meer tot staan kunnen brengen. Ze hoorde hem orders geven om den
doode te halen en naar Kyabram te brengen, waar een ziekenhuisje was.
Uit den kring farmers, die zwijgend den Colonel aanhoorden, stapte Stan Mollar
naar voren. Hij bleef verlegen staan, vlak naast het portier.
‘Wat móet je?’ snauwde de Colonel, barsch.
Stan draaide en draaide zijn hoed in zijn handen. Muriel keek op. Ze zag Stan
met zijn mouw over zijn gezicht vegen. Ze kende zijn liefde voor Cyriel. Typisch, die
stugge jongen! Nou stond hij te huilen.
‘Is..... is..... Ik bedoel, ik meen..... Ik vraag excuus, maar is
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het zéker, dat..... datte..... hij..... dood is? Werkelijk dood?’.....
‘Natuurlijk is hij dood, sufferd! Sta ik hier soms te kletsen! We hebben nog getracht
hem te redden, maar ik zèlf zag hem sterven! Ik en mijn vrouw!’
Toen, was Muriel in mekaar gekrompen. Ze had haar hand plotseling uitgestoken
als verweer tegen een onverwachten klap. Of als protest.
Stan zag haar ineens aan en over zijn bedroefd gezicht ging één seconde een
gedachte. Waaraan dacht hij zoo ineens? Hij hief zijn harde, achterdochtige
boerenoogen scherp op den Colonel en zijn mond viel open, maar sloot zich weer:
een vraag, die hij toch niet uitsprak.
‘Ruk in,’ zei de Colonel ongeduldig. Op zijn voorhoofd parelden opeens
zweetdroppels. Stan ging langzaam en onwillig. Hij keek nog éénmaal achterom.
Een blik van haat naar den Colonel. Zóó'n haat als Muriel nog nooit te voren had
gezien. En toen een blik naar háár oogen. Ze keek hem terug in zijn vragende oogen.
En toen knikte zij. En zóó verraadde zij den Colonel.
Thuis, ging Muriel direct naar haar kamer, sloot de deur af en gooide zich gekleed
op bed neer. Uren lag ze zoo, met haar gezicht in de kussens. Ze huilde niet. Ze
lag alleen maar zoo. Ze dacht ook aan niets.
Dien avond was het volle maan. De Zuidenwind was heviger opgestoken en bracht
een felle kou mee van de Zuidpool. Door den helderen maanhemel stormden de
wolkendrommen. Wilde zwarte wolken aan den blanken hemel. Zij joegen en raasden
achter elkaar aan. Soms werden zij tot een gordijn, een paar minuten maar. Dan
scheurden ze weer van elkaar, in ongelijke flarden, die onheimlijk snel voorbij de
maan zeilden. Ook over het land joegen zij hun onrustige schaduwen. De boomen
rilden en huiverden. Hun lange bastslierten waaiden uit in den wind als heksenharen.
En érgens lachte een cookaburra zijn schellen schater: een waterval van hoon en
dreiging. En de nacht kwam.... niet als anders: vroom en liefdevol en met zachte
schreden. Deze nacht was vol van boosheid en van een rusteloozen onvrede! ....
De Colonel stond bij zijn lucerneveld. Waar hij geloopen had, stonden zijn
voetafdrukken diep en duidelijk. Hij stond met de handen in de zakken. Zijn hoofd
was gebogen. Zijn witte haren fladderden in den wind. Hij stond en keek neer op
de platgetreden plek in zijn lucerne.
Hij was te laat met oogsten. Weer te laat, als gewoonlijk. Maar daaraan dacht hij
niet. Hij zag een reeks andere beelden voor zijn oogen: Muriel's plotselinge
zonnigheid.... tot voor drie dagen.... een steelsche blik van Lanpard, de twee
cocktailglaasjes.... áltijd, als hij was gaan schaken bij Mc. Gilley, de sigarettenasch....
Muriel rookte niet....
‘Ezel!’ mompelde hij en zijn hand uit zijn zak trekkend, sloeg hij zich met de vuist
op het voorhoofd: ‘Ezel!’ .... Hij wankelde....
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En toen gebeurde er iets vreemds. Als iemand het gezien had, dan had die er zich
zeker over verwonderd. Maar niemand zag het. Om dezen tijd sliepen de farmers.
De Colonel viel voorover in de lucerne. Zonder zucht. Zonder klacht. Hij viel en
bleef liggen. Tusschen zijn schouderbladen was een diepe steekwond, maar het
mes was er uitgetrokken.
Hij lag daar den heelen verderen nacht. De nacht ging voorbij. De dag kwam.
Door de grauwe morgennevels brak een straal rood licht en scheen dwars over het
voetpad langs het veld. Hij scheen over tweeërlei voetsporen. Achter de lange,
smalle van den Colonel, de afdruk van een plompen, vierkanten, misvormden voet.
Stan Mollar's voet.
Toen sloten zich de wolken over het zonlicht en in stralen begon de regen te
vallen.
Het regende.... Het regende....
Het werd geen dag....
Heel de vlakte, die in den zomer één warme straling was, werd een kleffe
modderpoel met groote plassen als vijvertjes. Over de huiverende boomen suisden
de regenvlagen. Als logge, trieste beesten stonden de koeien te kleumen met
mismoedige, néérhangende koppen....
De deur van Cyriel's huis klepperde heen en weer bij elken windruk. Het touwtje
was gebroken. Rusteloos mauwde Mizi er rond. Ze had honger. Eindelijk sprong ze
op tafel en dáár, schuldbewust en onrustig in elkaar gedoken, met haar kop in de
blikken kan lekte ze haastig het laatste restje melk.
Het regende.... regende.... regende....
Het regende op den Colonel....
Het regende op het pad....
En in de breiïge modder vergingen alle voetsporen....
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Muziek in de trein
door A.P.W. Münch
DWAAS en belachelijk is het zoo weinig als noodig is om gelukkig te zijn! Weinig?
Niets is noodig! En zeker is dat wij, domme menschen, het geluk altijd veel te ver
zoeken. Daarenboven zoeken we nog met systeem! We bouwen een heele carrière
op (o ja, die carrière komt wel in orde), we praten over evolutie van onze geest, van
onze beschaving, en ondertusschen grijpen we het geluk niet, dat aan ons voorbij
gaat omdat we onze handen te vol hebben met carrière en evolutie en weet [i]k al
niet.Maar als je dan eens zoo maar gewoonweg een beetje leeft en je hebt niets
omhanden en je denkt feitelijk nergens aan en bent niets meer dan een mensch die
ademt en bestaat, dan is er plotseling een stuk geluk; dat in [j]e schoot ligt, dat
binnendringt in je hart en je bent gelukkig en je glimlacht omdat je het feitelijk om
niets en door niets geworden bent.
Zoo ook met mij: ik dacht er eigenlijk alleen aan dat het bar koud was die avond in
de trein van Arnhem naar Amsterdam. En dat ik verkouden werd. Er was een
onaangenaam trekkerig gevoel in m'n verhemelte en het ademhalen door m'n neus
ging niet erg gemakkelijk. Het was onwaarschijnlijk koud voor de tijd van 't jaar. Een
felle N.O. wind blies dwars door de trein. Daar hielp geen verwarmen tegen. Ik was
zoo ver mogelijk weggedoken in de opgeslagen kraag van m'n winterjas, m'n handen
diep in de zakken begraven en liet me een beetje heen en weer schommelen door
de trein. Zoo was het toch wel heel behagelijk. - De wagen waarin ik zat, een
‘doorloop’ wagen, was goed bezet, maar het was èn in onze coupe èn in de andere
opvallend stil. Het was te koud en te laat om veel te praten. Zoo was het de heele
tijd door geweest, ondanks de onderbrekingen die ontstaan waren doordat de trein
stopte, vóór Utrecht reeds verscheidene malen, toen in Utrecht waar vele gezichten
in onze coupé veranderden. - In Nieuwersluis echter stapte er in onze coupé een
man, die iets onder z'n jas droeg. Hij schoof dadelijk weg naar de coupé naast de
onze. Ik zag hem dus maar even, en dan nog slechts vaag, want ik kon het niet over
m'n hart verkrijgen de prettige houding die ik had aangenomen op te offeren door
m'n hoofd te wenden en volop te kijken. - En dadelijk daarop reed de trein al weer
verder en ik sloot mijn oogen en zonk terug in innerlijke behagelijkheid. Dat duurde
echter maar kort, want plotseling was er beweging naast ons; er klonk getokkel van
snaren van een viool die vluchtig onderzocht werden op hun gestemd zijn.
En voordat het goed tot me had kunnen doordringen wat er gebeuren
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zou, werd er reeds op de viool gespeeld. Er was muziek in de trein. Aanvankelijk was er alleen de muziek en eigenlijk een heel erbarmelijke muziek.
- Ik herinnerde me nu dat ik een man van middelbare leeftijd gezien had, klein en
smal, wiens gezicht op een of andere wijze een tegenstrijdigheid bevatte met de
rest van z'n lichaam en z'n uiterlijk. Ik had de indruk gekregen dat hij moe was.
Waarschijnlijk had hij de heele dag moeten spelen in een kroegje in Nieuwersluis
of daar ergens, alleen of te samen met iemand voor een piano, - de heele dag
muziek moeten maken die niemand mooi, maar ook niemand leelijk vond, die ten
hoogste soms wat hinderlijk was bij het praten, maar die toch niet gemist kon worden
omdat ze cachet aan de Zondag gaf. En nu trachtte hij z'n reis naar Amsterdam
terug er uit te halen door nog wat te spelen, wat wel kon omdat er geen conducteur
in onze wagen was.De muziek was slecht; het geluid zelf schor en heesch, heelemaal miserabel; ook
was er feitelijk geen maat of rythme uit te hooren, wel bij gedeelten en dan leek de
melodie ook nog wel op iets wat een zekere samenhang had. Een wals die zonder
dat je het merkte overging in iets tweekwartachtigs. Dat was toch eigenlijk wel aardig.
Zooiets gaf volkomen vrije loop aan je fantasie, ze werd een punt van uitgang van
alle mogelijke onwerkelijkheid. Muziek is immers ook zoo'n wonderlijk ding; je kunt
nooit zeggen wat of muziek is. Als je over haar spreekt, is ze steeds iets anders. Je
kunt in haar alle mogelijke dingen vinden, je kunt die dingen namen geven en dan
is ze tot en met dit alles feitelijk nog slechts een beetje dwaasheid en ijdel tijdverdrijf.
Want na alles wat er gezegd wordt komt pas de muziek en dan kun je slechts
luisteren.Ik geloof: dat komt omdat muziek tenslotte niets anders is dan een stuk van de
menschelijke ziel en daarover te praten heeft weinig zin.Maar feitelijk is ook dit weer een woord.Tot zoover was ik gekomen, toen ik me bewust werd de muziek weer te hooren.
- Het waren nu gedeelten van een vrij bekend wijsje, die uit de andere coupé klonken
en al te groote bekendheid laat niet veel vrijheid over, zoodat ik wel luisteren moest.
Maar heel lang kon hij (of ik) dat niet volhouden en de gebondenheid begon te
verslappen. Dat duurde eenige tijd en ondertusschen werd ik gewaar dat de trein
zijn volle snelheid herkregen had alsof hij nooit gestopt had in Nieuwersluis, noch
ergens anders en ook nooit meer zou stoppen. - En nu hoorde ik niet meer de muziek
maar een heel ander geluid en ik schrok ervan dat dit geluid niet eerder tot me
doorgedrongen was. Het was het geluid dat de raderen van onze wagen maakten
bij het stooten op de overgangen van de rails. Dat geluid was in ieder opzicht
prachtig! Alleen al als geluid. Het was hard zonder koud te zijn, het was warm en
toch heelemaal niet week, het was ernstig en opwekkend, ja, vroolijk! En dan het
rythme! Dat was een zekerheid, een god waardig; een
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rust, waarin elk leed versmolt. Dat rollende rad, in zich dragende de oneindigheid
van de cirkel en die andere oneindigheid, de rail, de rechte lijn, die oneindigheden
die met elkaar speelden en door hun spel pas heelemaal oneindig werden! - Dit
was goed, dit was geruststellend; ik wilde niets anders dan dit ondergaan, in geheele
overgave dit genieten.Maar plotseling zag en hoorde ik dit niet meer, ik was in de coupé en ik merkte
dat het koud was en dat ik verkouden werd en dat de muziek was opgehouden. Het was maar een korte pauze, de viool zette al gauw weer in, waarschijnlijk met
iets anders. Ik lette er niet meer op. Ik werd gewaar dat ik de handen zag van de
man die naast me zat. Ik herinnerde me dat ik de man zelf en zijn gezicht gezien
had toen hij instapte in Utrecht. 't Was een ernstig gezicht, zooals eigenlijk alleen
nog mannen uit het volk in onze tijd ernstige gezichten kunnen hebben. - Nu zag ik
zijn handen, ze waren grooter dan de mijne, sterke, mooie, harde mannenhanden.
Donker met zwarte randen om de nagels door het metaal dat ze bewerkten.
Tegenover hem en mij zat z'n vrouw. Die had een dik gezicht met zinnelijke, steeds
half geopende mond. Kolossale dijen die schijnbaar door een natuurlijke neiging
ook in de coupé zoover uit elkaar gingen als haar rok het slechts toeliet, die dan
ook in horizontale richting strak gespannen was.En heel even onderging ik de beklemming van een conflikt dat er moest zijn
tusschen die man en die vrouw, verzwegen, niet alleen nu, maar misschien altijd,
een overbodig conflikt dat beiden niet wilden en weet ik het? misschien ook van
zich afhielden. Maar mij ging dat ook niet aan en ik liet me weer heelemaal
wegtrekken door de raderen, die hun vroolijk spel alsmaar voortzetten. Eerst zag
ik het en later was ik zelf geheel een rad. Daar moge men om lachen, maar ik was
geheel gelukkig in de gedachte dat rad te zijn. Ik ben nog nooit zoo vroolijk en snel,
figuurlijk en haast letterlijk door het leven gerold als toen ik dat rad was. Niets kon
mij weerhouden en ik werd prettig gekweld door een geheel onverzadigbare honger
naar ruimte, die in een onmetelijke hoeveelheid voor me lag. En al die dwaze, kleine
pittige sprongetjes die in kostelijke regelmaat hun geluiden gaven konden niets
anders doen dan de charme en de grootschheid van mijn levensvorm onderstreepen.O ja, ik wist ook toen dat een kleinigheid al dit kon veranderen. Die wagen die
daar schijnbaar in onverstoorbare zekerheid door z'n raderen luchtigjes met
vliegensvlugge snelheid wordt weggedragen alsof er geen zwaartekracht en wrijving
bestond, die wagen met alles er in kan door een kleinigheid in alles behalve zekerheid
worden omgezet. Een wielband die springt, een heel plaatselijke verzakking in de
baan en de heele zaak is mis.Ik weet: zoo is het ook met ons. Een kleinigheid hoeft er maar te mankeeren aan
onze geest, aan onze ziel en we zijn onvruchtbaar. Zonder dat we weten waarom
houdt een liefde op, of we worden moe en kunnen ons werk niet
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meer doen of een ziekte komt, zinloos, overbodig maar noodlottig. Maar hoe dan
ook, zoolang je rad kunt zijn, is het heerlijk met prachtige gelijkmatigheid te rollen;
omdat beweging, werkelijke rythmische beweging evengoed is als rust.
Het zal niet een heele lange tijd geweest zijn, dat ik dit heb mogen ondergaan.
Maar bij zulk een gevoel verliest de lengte der tijd zijn waarde.Op een zeker oogenblik zal de muziek opgehouden hebben en toen is de muzikant
rondgegaan met zijn hoed en ik juist zooals de man naast me heb geld gezocht en
in de hoed gedaan.
We waren nu dicht bij Amsterdam. Zooals alle anderen begon ook ik te denken
aan m'n koffers en met welke tram ik van het station naar huis zou gaan. Er kwam
nu meer beweging in ons allemaal. Men zei dat het koud was en laat en voor de
rest dacht ieder aan z'n eigen dingen.Maar toen aan weerszijden van de trein reeds vele lichten begonnen te komen
en in snellere opeenvolging de koplichten van bij overwegen wachtende auto's door
de trein heen brandden, toen trachtte ik nogmaals te luisteren naar dat wat zoo
spookachtig onder ons gebeurde, nogmaals poogde ik, zij het ook kort, de bekoring
ervan te ondergaan.Maar het lukte niet; want de muziek was weg en dan nu ja, het geluk komt immers
niet, wanneer je het zoekt!-
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Het geheim
door Jan H. de Groot
Zij wist wel dat de zakdoek voor haar mond
rood was van bloed.
Maar dat de schemer
zijn schaduwen om haar geheimen wond
was goed.
Zij moest alleen zijn met de zwartbeslagen sporen
die dood fel sloeg
achter haar kleine borsten.
En dat zij, blijde als zijn uitverkoren
kind, dit droeg.
Maar toen zij stil zat en het lichte droomen
van leven om haar heen
een spel begon van kinderdansen,
Toen riep zij luid of iemand bij haar wilde komen.
Zij was alleen.
Een vaste stap die snel de treden vond.
‘Ik kom’. Een lach
klonk sterk. Zij liep hem tegen
en schertste en bood haar warme mond.
Daar achter lag 't geheim, de sporenwond
die niemand zag.
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Annunciatie
door A.J.D. van Oosten
Zoo stil en roerloos was het in de hut
zoo teer zij nog en nauwelijks bekoorlijk
zoo licht was hij en onverwacht gekomen
zoo zoet haar ziel verwonderd en ontrust
zoo nederig zijn knie voor haar gebogen
zoo dicht nabij zijn stem en zoo verrukt
zoo jong haar mond half open van geluk:
God werd in haar hoogwaardiglijk geboren.
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Kroniek
Boekbespreking
Menno ter Braak, Hampton Court, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1931.
Onze ‘Jongeren’ (met hoofdletter en aanhalingsteekens) - dat zijn zij die omstreeks
het begin van deze eeuw geboren werden en allen korter of langer met het tijdschrift
D e V r i j e B l a d e n verbonden waren - onze officieele Jongeren beginnen nu
toch wel flink los te komen. Met de kostbare ‘plaquettes’ raakt het wat gedaan, er
verschijnen werkelijke boeken. Menno ter Braak - dien ik altijd voor een van de
scherpzinnigsten en ook een van de ruimsten van deze groep gehouden heb - zij
het tevens niet zuinig behept met paradoxomanie - gaf een paar merkwaardige
bundels beschouwingen, en liet nu ook zijn eerste lange verhaal verschijnen. Ik
weet niet of hij het zelf een roman noemt, maar ik zou er wel vóór zijn het zoo te
betitelen: de hoofdpersoon ondergaat een geestelijke evolutie en bereikt ontwijfelbaar
een nieuwe levensfase.
Vooral het begin van dit geval wordt ons met fijne intelligentie en begrip kenbaar
gemaakt. Andreas Laan is in zijn eentje op reis; hij bezichtigt het kasteel Hampton
Court, met zijn niet-af-te-beenen ‘picture-gallery’, en als hij daarna uitrust in het
nabijgelegen restaurant gebeurt hem plotseling iets enorms, iets beslissends. Althans
hij verbeeldt zich, dat het een mysterieuse plotselinge gebeurtenis is, maar wij lezers
begrijpen wel dat wij hier te maken hebben met de snelgerezen bewustwording van
een allang in gang zijnd proces. Juist voor zulke bewustwordingen kan het alleen
rondloopen in een vreemd land uiterst bevorderlijk zijn. Andreas ontdekt, met schrik
en schaamte, de ondiepte en absolute ontoereikendheid van zijn geestelijk leven,
zijn gedachteloos traditioneel en conventioneel voortbestaan; hij begrijpt in-eens,
dat men ook heel anders leven kan, besluit dit dan ook dadelijk te gaan doen, en
in de eerste plaats een eind te maken aan zijn verloving - die eigenlijk al een soort
van, onverantwoord, huwelijk was geworden. Hoe dit gebeurt en wat hij daarna
ondervindt in gezelschap vooral van een nieuwen en (nogal erg onnoozel) hevig
bewonderden ‘vriend’, een allernaarsten would-be übermensch en fanfaron de vice
(in het hollandsch gezegd: een vlegelachtigen aansteller), in plezierigen omgang
ook met een gezellig scharreltje; hoe hij vervolgens de nieuwe leegheid van dit
nieuwe bestaan ook wel zéér scherp inziet, er een abrupt slot aan draait, dan nog
door een uiterst pijnlijke situatie heen moet, maar eindelijk, voor zoover wij
vermoeden ten minste, heel wat steviger geplant in de wijde wereld is komen te
staan, dit alles
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vindt ge levendig, geestig en in een onzwaren, gratieusen stijl, in het boek
H a m p t o n C o u r t beschreven.
Ik weet niet hoe onze jongeren en jongsten (nu geen hoofdletters of
aanhalingsteekens, zetter!) een boek als dit zullen lezen. Deze schrijver en zijn held
worden misschien wel op vele jongens- en meisjeskamers met zeker afgrijzen voor
ultra-cynisch en liefdeloos versleten, misschien ook wel hier en daar met schroom
bewonderd, zooals Andreas zijn ‘vriend’ van Haaften een paar maanden bewonderde.
Zeker zullen zij door verscheidenen voor dubbel-overgehaald modern en
karakteristiek na-oorlogsch worden gehouden. Hoe ideaallozer hoe idealer in dit
opzicht! En dit moge eenigszins gelden voor de verwrongen figuren, waarmee in
den hier geschetsten levensstrijd de vrouwen en de liefde erafkomen. Maar
overigens?
Ik, oudere - laat mij het hier mogen bekennen - heb dezen roman gelezen met
een geamuseerden glimlach, die zelfs nu en dan min of meer verteederd werd,
zooals men zich verteederen kan voor een beeld uit eigen jeugd. Met alle respect
voor onze zoo romantisch-cynische ‘Jongeren’, zij moeten vooral niet denken dat
zij zoo hevig en zoo heelemaal anders zijn dan een Byron, een Stendhal, een
Benjamin Constant een eeuw geleden, dan Emants in zijn jongere jaren, dan de
jonge Coenen, de jonge de Meester, de jonge Couperus zelfs, dan, later, Nescio,
van Oudshoorn en van Genderen Stort. Ook die allen kenden de leegheden des
levens en de ontstellende zelfontdekkingen. Ja zelfs de bewondering, in hun
minderwaardigheidsgevoel van overgevoeligen, voor schitterende slechtaards en
levensgenieters.
't Verschil met die vroegere tijden zit hierin, dat er toen veel meer getobd werd
dan (openbaarlijk!) tegenwoordig. De ‘Jongeren’ en hun helden houden zich groot.
Zij zijn om de bliksem geen ‘zwakkelingen’! Dit is inderdaad loffelijk in hen - en 't
kan hun te pas komen!
H.R.

Piet van Veen, Soldaat, Amsterdam, Nederlandsche
Uitgeversmaatschappij, 1931.
Iets merkwaardigs is het talent van Piet van Veen. Zijn wijze van schrijven kan ik
moeilijk karakteriseeren, ik zou bijna zeggen: zij is te gewoon. En toch is ze nergens
banaal, ze heeft iets eigens, iets onomwondens, iets trouwhartigs. Hier en daar lijkt
Piet van Veen een uiterst begaafd wezen, en dan, vlak er na, is hij zoo
kwajongensachtig, slaat hij zoo door, dat de lezer niet goed weet wat hij aan hem
heeft. Het is niet het éérste ongezouten soldatenverhaal, dat we te hooren krijgen,
- ik denk aan die van A.M. de Jong en van Theo Thyssen - maar hoewel zij in hun
hollandsche nuchterheid en spotzucht iets met elkaar gemeen hebben, toch drukt
elk er het zeer persoonlijk stempel zijner eigen zielsbeleving op. Hoewel ik ‘Soldaat’
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toch onmogelijk rechtuit een mooi boek kan vinden, treft veel mij er in, omdat het
mannelijk en kinderlijk tegelijk is, ruw hier en daar, angstig-openhartig, maar nergens
gemeen. Het is een verhaal van ongezout egoïsme en van eerlijk-beleden
ongedurigheid. Beschouwt men de zaak dieper, dan beleeft men den achtergrond
dezer verschijnselen. Er is in vele jongeren zoo'n leegte ontstaan, dat het voor hen
een geheim en wellustig beleven is, om zich in die leegte vogelvrij te bewegen.
Er is een overmoedig tarten van die leegte. Een vreemde ongedurigheid is in
bloed en geest gevaren van dezen soldaat; alles wat het leven waard maakt geleefd
te worden beroert hem wel bij oogenblikken, doch laat hem telkens weer leeg en
vrij. Alles raakt hem even aan: liefde, kameraadschap, gebondenheid, vrijheid, doch
nimmer durend. Er is een lust om zich geheel op zich zelf terug te trekken, een
geheime bekoring aan het beweginglooze in-zich-zelf-alleen zijn, doch zonder dat
deze moderne ziel weet wat hij met die leegte en dat ‘ik’ verder moet. Er is hem
misschien iets van een hooge boodschap geworden, doch die boodschap is niet
verstaan. Oud bezit, oude waarheden zijn gevallen. Nieuwe nog niet veroverd. Wìl
hij ze veroveren? Dit is het kernpunt, het waarachtige vraagstuk van den modernen
mensch.
JO DE WIT

Augusta de Wit, De Wijdere Wereld, Amsterdam, N.V. Em. Querido's
Uitgevers Mij., 1930.
Augusta de Wit overlaadt onze boekenmarkt niet met haar werken: met telkens
grootere tusschenpoozen verschijnen haar kloeke deelen, die van huis-uit niet
bestemd zijn een breede schare te veroveren; daarvoor zijn zij te stil en te fijnzinnig.
Zij heeft ons verhalen uit Indië geschonken, vol van die objectiviteit, die gelouterde
liefde is. En wie herinnert zich niet den heftigen, warmen hartklop, die hem ‘Het
Dure Moederschap’ bezorgde? Ik zal dat boek, waaruit een groote mildheid breed
en stralend het zwarte noodlot overglanst, nooit vergeten. Augusta de Wit is een
stille in den lande. Zij heeft zich altijd buiten elke openbaarheid gehouden. Zij is zoo
heel-stil haar weg gegaan, de aarde bereizend, en de wereld van den geest
doorzoekend. Zij zoekt schoonheid, doch schoonheid zonder liefde is haar niets.
Zij zoekt een betere menschenmaatschappij, doch zoolang zij die niet gevonden
heeft, spreekt zij er in haar werken nauwelijks over. Zij volgt maar gelaten haar
roeping, nu eens in het sprookje, dan in de realiteit.
En, moe misschien, voor een wijle, voor de noodelooze roezemoes der menschen,
is zij zich gaan verdiepen in het dier. Haar liefde zocht een uitweg, haar teederheid
een bevrediging, en zij vond die in het weerlooze en toch zoo schrandere beest.
Daaromheen groepeert zij menschen, menschen die met de dieren spelen alsof
God hen bedoeld had hun speelbal te zijn.
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En zij heeft het bestaan ons het lot van een witte angorakat te schilderen, een dikwerf
bekroonde, kostbare angora, met blauwe oogen als van een kind, zoo minutieus
en liefelijk, zoo luchtig, teeder en ernstig bezorgd, dat wij die eerst verwende en
gevangen, later verworpen en verwonde kat liefhebben als ons eigen.
Het verhaal van den dashond ‘Seppl’ is minder boeiend, maar toch aardig en
vooral weer innemend, al valt het op dat Augusta de Wit zich niet geheel objectief
kan stellen tegenover de rijke, weelderige vrouwen, die volgens haar allen min of
meer machtswellustelingen zijn. Geestig is het verhaal van den gesjochten student
en de kokoskrab. Vele van Augusta de Wit's verhalen spelen op zee, daar waait
iets van de ‘wijdere wereld’. Het groote verhaal van ‘Vogelaar en de Vogels’ bevat
een schat aan wetenswaardigheden, de natuur en haar onmeetelijke schatkamers
betreffend.
Het eenige bezwaar dat ik tegen dit, van schoonheid en goedheid wemelend boek
heb, is dat de stijl wat te eentonig is, en sommige gedeelten te langdradig. Van
zuiver kunstzinnig standpunt is het niet Augusta de Wit's beste werk. Maar het wekt
in ons een verblijdende warmte.
JO DE WIT

Dé van der Staay, De Vervulde Wensch, Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon, zonder jaartal.
Over deze groote menschensprookjes heb ik al een paar malen een waardeerende
beoordeeling gelezen, en het was dan ook met een zekere verwachting dat ik het
boekje: ‘De vervulde Wensch’ opensloeg. Helaas, mìjn wensch om moderne
sprookjes te vinden, is n i e t vervuld. Ik ben dol op sprookjes, en ik voel diep dat
de wereld, zonder het te weten, behoefte heeft aan een nieuw soort sprookjes. De
oude sprookjes zijn ontstaan uit een lang na-werkende, oude helderziendheid, er
speelt een groote kennis omtrent geestelijke waarheden zich uit in een lichten,
speelschen vorm. De bekoring van deze sprookjes is dat de mensch, ook al begrijpt
hij niets meer van hetgeen achter deze beelden leeft, toch, onbewust, iets ondergaat
van hetgeen ten slotte zijn eigen voorgeschiedenis is; want het sprookje verhaalt
altijd een stukje menschheidswording. Goethe heeft het wonder verricht met een
modern bewustzijn sprookjes te schrijven die onophoudelijk appeleeren aan onze
innerlijke mensch-wording.
Andersen, die wel veel oude motieven gebruikt, heeft daarnaast een nieuwen
vorm van sprookjes gebracht: van de tot levende wezens gewekte voorwerpen, en
hij bezit een sublieme gave om met een onnavolgbare grandeur en een prachtige
ironie de voorwerpen tot spiegel van menschen te doen zijn, zonder daarmee aan
den natuurlijken stand der dingen onrecht te doen. Deze vorm van sprookjes is voor
navolging vatbaar, maar het is een hachelijke onderneming, want wie bezit dat fijne
gevoel voor maat en
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evenwicht, die goddelijke en kinderlijke gratie, als Andersen? De sprookjes van Dé
van der Staay doen mij telkens aan die van Andersen denken: dingen en dieren tot
spiegels der menschen, een duidelijke moraal, humor, mededoogen. Maar ik kan
het niet helpen dat ik te dikwijls denken moet hoe Andersen het gezegd of gedaan
zou hebben. Sprookjes mogen niet te vlak zijn, zij moeten vooral beeldend, kleurrijk
en zinrijk zijn. Het is verre van mij, Dé van der Staay alle oorspronkelijkheid of talent
te ontzeggen. Ik heb een paar heel aardige verhaaltjes in haar bundel gelezen en
een menigte fijnheden. Maar over het algemeen vind ik, dat ze niet genoeg een
eigen karakter bezitten; ik vind er ook niet veel ouds en te weinig nieuws bij.
JO DE WIT

Jan Ceuleers en Frans Smekens, Pubeswee, Antwerpen, Loki, 1931.
Inderdaad, het is ‘pubeswee’, wat in dit verzenboek te vinden is, pubeswee in zijn
vollen omvang, maar gedichten.... er staat er geen enkele in. Hoe willig zijn ook in
Vlaanderen de persen geworden! Legt Wies Moens eens naast dit werk. Hij schreef
‘maar’ vrije verzen en is er door onze noordelijke aestheten behoorlijk om gehoond.
Deze rijmelarijen hebben een iets vasteren vorm aangenomen. Doch wat is er mee
gewonnen? Niets; enkel misschien dat zij nog wat meer op echte verzen gelijken.
Maar wat baat zulk een kwade schijn? Zij verleidt eer tot zelf-bedrog; dat is het
eenige.
Ondertusschen neemt het kwaad der in elk opzicht onverantwoordelijke publicaties
met den dag toe. Waar blijft een deugdelijke gefundeerde kritiek, die dit alles zonder
pardon afwijst. Ik weet niet hoe de toestand bij onze zuidelijke buren is, maar vrees
het ergste; wat tegenwoordig van hun zijde over onze grenzen komt, is, de
uitzonderingen daargelaten, van een onbegrijpelijk mager gehalte. Een bundel als
de onderhavige is zelfs geen siechte poëzie meer, het is heelemaal niets: woorden,
die ter gezetter tijd een rijmwoord voortbrengen. Welke kracht drijft deze pennen?
Eerzucht? Maar wie kan bevrediging vinden in louter bedrukt papier? Zelf-bevrijding?
Maar welk zelf is in staat zich door louter woorden te bevrijden? Is daartoe geen
innerlijke, geestelijke spankracht noodig, geen vormende wil, die den chaos van
ervaringen en gevoelens kristalliseert, zoodat er althans iets, een vleugje van
schoonheid, ontstaat, dat in te werken vermag op onze tot ontvangen bereide
aandacht?
ROEL HOUWINK

W. Esch, De ideale uitdrukking. A'dam, Em. Querido, 1930.
Wat moeten wij met deze ‘verlichte’ leeken-philosophie beginnen, die ons
aangeboden wordt op het tijdstip van haar finalen ondergang? Wat
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smaakt dit gezellig gepraat naar dat gedeelte van de negentiende eeuw, dat ons
met zooveel blindheid geslagen heeft en waaruit het in 1914 zoo pijnlijk was te
ontwaken! Wie heeft plezier in al deze platvloersche geestigheid, waarachter zich
een niet weinig met zich zelf ingenomen ‘denker’ verbergt?
Vragen, die een mistroostige vraag met zich brengen als antwoord: zijn wij in
Holland dan nog altijd zoo in den dommel, dat wij dit alles opeten voor zoete koek?
ROEL HOUWINK

A.H. Nijhoff, Twee meisjes en ik. A'dam, Em. Querido, 1931.
Licht, vlot geschreven is dit relaas van liefde's romantische dolages; een oude stof
in nieuwen vorm; hier en daar banaal en oppervlakkig, dan weer flitsend raak en
niet zonder diepte; capricieus, speelsch; kortom: zooals wij het n i e t gewoon zijn
ten onzent. Deze frischheid is ongetwijfeld een deugd, maar wij mogen ons niet
verleiden laten hierdoor het debuut van deze schrijfster te overschatten. Zij doet
met dit boek een goede worp naar een beloftenrijke toekomst, doch zij i s er nog
niet. Er is nog te veel slordigheid in haar compositie en vooral: een zekere
gemakzucht, niet ongelijk aan die van Ann, één der hoofdfiguren uit haar verhaal;
waardoor zij soms al te zeer aan de oppervlakte blijft bij het uitbeelden van hetgeen
zij ons te zeggen heeft. Dit in het bijzonder lijkt mij de niet ongevaarlijke keerzijde
van het pétillante, dat ongetwijfeld op vele plaatsen het boek doorsprankelt. Het
gaat de schrijfster te gemakkelijk af; het is of zij zich soms aan haar eigen virtuositeit
bedwelmt.
Haar werk doet in meer dan een opzicht denken aan dat van Emmy van Lokhorst.
Het is vooralsnog minder van levenservaring doortrokken, doch het is opener, ruiger,
minder aesthetisch toegespitst.
Overigens kan ons het onderwerp maar matig bekoren. Wanneer zullen dit soort
ietwat scabreuze liefdesgeschiedenissen nu eens uit de verbeelding onzer schrijfsters
gaan wijken? Het wordt zoo hopeloos vervelend altijd dezelfde in den grond der
zaak door en door ‘burgerlijke’ pikanterieën voorgezet te krijgen. Niets van het
maatschappelijk leven onzer dagen, dat toch waarlijk zoo volslagen onbelangrijk
niet is, weerkaatst zich in haar werk. Alles ‘kàn’ in deze milieu's; er is altijd de een
of andere wonderbaarlijk genereuze bron, die mild vloeien blijft tot het einde; de
‘toevallige’ armoede van sommigen schijnt er slechts te zijn om het
productie-vermogen der onbaatzuchtige mildheid op te wekken en.... aan het werk
te zetten! Het standsverschil speelt uit den aard der zaak nog immer een niet
onbeteekenende rol bij dergelijke situaties. Hoe lang zal de publieke belangstelling
dit alles nog verduren? Me dunkt, het wordt een vraag, die men langzamerhand
onder de oogen zal moeten gaan zien, wil men de toch al geenszins onverdeelde
aandacht der lezenden op ons proza gevestigd houden.
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STEFAN MROCEWSKI HOUTSNEDE, UIT EEN REEKS VAN TWINTIG ILLUSTRATIES VOOR DON
QUICHOTTE, 1930
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De realiteit begint door de erotische rozenhagen door te breken. De rozen verliezen
hun geur, de doornen hun scherpte.... Ik meen, dat hiervan iets te bespeuren is op
den bodem van den geest, die zich manifesteert in dit boek, maar het is nog te zwak
om door te werken op het geheel; een zeker taedium vitae, een levenswalg speurt
men achter deze niet zelden opgeschroefde vitaliteit. En deze levenswalg bereidt
het maagdelijk land voor, waarin weder gezaaid zal kunnen worden.
Zoo kàn het zijn, dat deze schrijfster aan den vooravond staat van een
onverwachte wending in haar talent; wanneer zij n.l. bij machte is den schok te
weerstaan, die voortvloeien moet uit de botsing der werkelijkheid met het nog tamelijk
veilig omheinde erf der burgerlijke liefdesromantiek. Er is derhalve alle reden voor
met een zekere spanning uit te zien naar nieuw werk van haar hand.
ROEL HOUWINK

Maurits Dekker, Amsterdam, Amsterdam, Andries Blitz, z.j.
Wanneer men niet tot een bepaalde coterie in de Nederlandsche litteratuur behoort,
schijnt het moeilijk te zijn tot het publiek door te dringen. Wie door verschillende
omstandigheden bij een bepaald kliekje is ingelijfd, kan zeker zijn, zoo niet van
succes, dan toch van naam. Men schenkt aandacht aan hem, ook al heeft hij het
nooit verder gebracht dan tot eenige quasidiepzinnige essays en wat met moeite
uitgeperste versjes. Zijn bijdrage met portret verschijnt in ‘Erts’- of ‘Balans’-uitgaven,
hij behoort tot hen wier namen men moet kennen om geacht te worden op de hoogte
te zijn met de moderne letteren.
Maurits Dekker is niet onder dezulken. Waaraan dit ligt is mij onbekend, doch wel
weet ik, dat hij door de woordvoerders van dat lezende publiek, hetwelk de
mode-auteurs aan hun roem helpt, tot voor korten tijd volkomen is veronachtzaamd.
De heer Greshoff beweerde nog niet zoo lang geleden, naar aanleiding van een
door Dekker geschreven artikel, dat hij met dergelijke uit de bas-fonds der litteratuur
voortkomende producten niet op de hoogte was. Het was Marsman die onlangs de
aandacht van de super-litteraire individuen op hem vestigde.
Of deze veronachtzaming van Dekker tot nu toe ten onrechte heeft plaats
gevonden kan ik niet beoordeelen. Nadat ik geheel toevallig zijn jongste werk
‘Amsterdam’ in handen kreeg, ben ik geneigd deze vraag bevestigend te
beantwoorden. Want men heeft hier te maken met een werk zooals er zeker maar
weinige in Nederland en daarbuiten verschijnen. Al het gepraat over het moderne
proza, dat de laatste jaren hier zoozeer opgeld heeft gedaan, moest door een
dergelijk boek met één slag tot zwijgen worden gebracht. Dekker stelt voor de grauwe
theorie een Daad in de plaats. Ik weet niet of hij zich ooit heeft afgevraagd of hij wel
modern dacht en schreef,
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maar door dit boek bewijst hij een gedrevene te zijn door den getourmenteerden
geest van dezen tijd. Maar hij is meer dan dat. Hij is de waarachtige epische
verbeelder van het grootestadsleven, waarin de tegenwoordige beschaving
culmineert. Uitvoerig schrijven over een boek, als ‘Amsterdam’, beteekent alle
problemen aanroeren, die den hedendaagschen mensch kwellen. Een dergelijk
boek beleven beteekent te lijden aan alle vreugde en verdwazing, aan alle diepten
en vlakheden, aan alle grondelooze eenzaamheid en daverend rumoer van dezen
tijd.
Dekker, heeft het alles ondergaan, en is eruit opgedoken om in één prachtige,
strakken, gedisciplineerden vaart er getuigenis van af te leggen. Misschien een
bewust filmische montage, misschien ook niet, maar in ieder geval, een die tot hevig,
beheerscht leven is geworden onder zijn adem.
Den eenzaam naar krankzinnigheid gedrevene, den lanterfantenden bonvivant,
den oppassenden, georganiseerden en verpolitiseerden werkman, den vromen
droefgeestig mijmerenden Jood, de lichtekooi, den dief, den pooier, hij geeft ze
allen, niet chaotisch, maar geordend door zijn werkelijk geniale kunstenaarsintuïtie.
Het naturalisme is wel eeuwen ver, als men de felle persoonlijke bladzijden in dit
boek leest, bitter en ontroerend getuigenis van een miskend hart. Maar niet van een
zwak, een stamelend of delireerend hart. Met ontstellende scherpte en
beheerschtheid laat hij het leven voorbijtrekken. De individuen, tegen den achtergrond
van tijd en eeuwigheid, geeft hij met nauwverholen verachting of mededoogen, maar
altijd met de liefde van den diep bewogene.
Is hij soms te persoonlijk geworden? Had hij niet naam en toenaam mogen
gebruiken? Wat den een niet veroorloofd is, den kleinzielige, den peuteraar, de
waarlijk grootmoedige die jarenlang onder den smaad der bedompte geesten heeft
geleden, mag het zich permitteeren.
Is hij misschien in de leer geweest bij Dos Passos of Döblin? Best mogelijk, maar
nageschreven heeft hij hen niet. Klaarder, directer, staat zijn boek ver boven
‘Manhattan Transfer’, en, zeker niet minder omvattend dan ‘Berlin, Alexanderplatz’,
kan ‘Amsterdam’ er op een lijn mee worden gesteld.
Misschien zijn de noodkreten over het Nederlandsche proza gerechtvaardigd.
Misschien zijn er geen Jongeren die presteeren wat de beste Europeesche en
Amerikaansche schrijvers volbrengen. Maar Dekker heeft bewezen het te kunnen.
Met dit boek is hij ver boven het gemiddelde internationale niveau uitgestegen.
Een boek om dankbaar voor te zijn.
M. MOK

T. van Erp, Beschrijving van Barabudur, 2e deel, Bouwkundige
beschrijving, 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1931.
Eindelijk is dan het tweede deel van de groote Barabudur-monographie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

443
verschenen. In de archeologische wereld zal dit feit als een buitengewone
gebeurtenis gelden. Niet alleen omdat het onderzoek van de vermaarde stupa nu
eerst goed beginnen kan, maar ook daar thans voor de eerste maal een
Hindu-Javaansch bouwwerk besproken wordt door iemand, die op het gebied van
Oostersche architectuur een meester is.
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de ligging en omgeving van het heiligdom.
Volgens den schrijver zou het klooster ongeveer 600 M. ten N.W. van de stupa op
een heuvel gelegen hebben, waar baksteen-overblijfselen zijn aangetroffen.
Daarna volgt de bouwkundige beschrijving, waarbij trappen, poorten en een
totaal-overzicht de revue passeeren. Het derde caput behandelt op zeldzaam knappe
wijze de balustrades en hoofdmuren der gaanderijen. Virtuoos en glanzend is het
weerbarstige materiaal tot een overzicht verwerkt. De oorspronkelijke voet en zijn
ommanteling worden nauwkeurig onder de loupe genomen. Van Erp komt tot de
conclusie dat de steengordel in de eerste plaats een noodmaatregel is geweest, al
acht hij een (bijkomstige) symbolische beteekenis van dit bouwdeel niet uitgesloten.
De pinakel van de hoofdstupa krijgt op bl. 230-235 een beurt. Wie een indruk wil
krijgen van reconstructieven arbeid, leze dit gedeelte met aandacht. In de volgende
hoofdstukken komen de Indische benamingen voor het heiligdom en zijn onderdeelen
ter sprake, stupa-voorstellingen in de reliefs, en voorts de bouwtechniek.
Dan komt de schrijver op een terrein, dat niemand beter beheerscht dan hij: het
ornament. De gebezigde motieven zijn zonder uitzondering van Indischen oorsprong,
zegt hij. Zonder dat er sprake is van nawijsbare Indonesische inwerking, heeft
desniettemin het ornament, als geheel genomen, een eigen Midden-Javaansch
karakter, waardoor het zich onderscheidt van dat uit eenig Indisch kunstcentrum.
Tezamen met het derde hoofdstuk vormen deze bladzijden wel het hoogtepunt van
het boek.
Zeer interessant zijn de laatste capita over de bouworde en de restauratie. De
vele theorieën, die over het eerste onderwerp verkondigd zijn, laten onder schrijvers
critiek menige veer. De indeeling naar de drie gebieden van begeerte, vorm en
vormloosheid wordt aanvaard.
Hier en daar stipten wij het een en ander aan, voor zoover dit in een kort bestek
doenlijk was. Onmogelijk kunnen wij ingaan op de aanvulling van de archeologische
beschrijving door prof. Krom. Alles wat in de laatste jaren nog bekend geworden is
over de reliëfs, de Buddha-beelden en de beteekenis van het monument, is hier
verzameld en besproken. Onnoodig te zeggen dat de grootste kenner van Java's
oude kunst in dit hoofdstuk een bijdrage van blijvende waarde geleverd heeft.
De lijvige portefeuille met foto's en teekeningen biedt alles wat de onderzoeker
van het heiligdom verlangen kan. Ontzaglijk is de arbeid, die hier
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in documentaire foto's en plattegronden vervat werd. De minutieuse zorg en de
jarenlange, onvermoeid-volgehouden werkzaamheid spreken in deze hun eigen
taal. Hoe gaarne zouden wij een proeve geven van schrijvers helderen, edelen stijl,
van zijn beschouwingen b.v. op bl. 37, van de eerbiedig-tastende poging om de
gedachtenwereld der oudheid te benaderen! Helaas is dit niet mogelijk, en wij
eindigen met het citaat van Rilke, dat van Erp voor in zijn boek plaatste:
‘Wir bauen an dir mit zitternden Händen,
und wir türmen Atom auf Atom.
Aber wer kann dich vollenden,
du Dom.’

Mogen deze woorden een indruk geven van de sfeer van geestelijken adel, waarin
heel dit werk geschreven is!
F.M. SCHNITGER

Ir. J.P. Fokker, Het Eigen Huis, (Landhuizen, villa's en andere
eengezinshuizen). Serie Moderne Schoonheid, Amsterdam, N.V. Uitg.
Mij. Kosmos, zonder jaartal.
Van een dertigtal, meest minder bekende en jonge architecten, onder wie de schrijver
zelf, zijn in dit bundeltje werken afgebeeld, werken van ongelijke waarde, maar die
bij elkaar een in vele opzichten interessante verzameling uitmaken. Gelukkig zijn
er veel plattegronden bij, zoodat het niet alleen plaatsjeskijkerij is, en juist die
plattegronden leeren ons het best, wat de architect waard is. Bij elke afbeelding
wijst schr. kortelijks op de verdiensten van het bouwwerk en in een voorrede zegt
hij enkele zeer juiste dingen, die ieder opdrachtgever en ook ieder architect ter harte
kan nemen, zoo omtrent de vaak geveinsde behoefte aan ‘buiten wonen’, de wensch
van sommige architecten om zich, met voorbijgaan van de feiten, ‘uit te leven’, de
taak van den architect om klaarheid te brengen in de vaak onbestemde en slecht
geformuleerde wenschen van den opdrachtgever, enz. Of het echter sociaal-juist
is om huizen precies aan te passen aan de particularistische verlangens van meestal oudere - personen, die dan na hun overlijden een huis achterlaten, dat voor
normale bewoning minder bruikbaar is, betwijfel ik sterk. Ten slotte één humoristische
noot: van een uiterst streng-zakelijk woonhuis te Rotterdam van Brinkman en Van
der Vlugt (de architecten der fabriek Van Nelle) getuigt schr. dat er is een
‘r o m a n t i s c h e schikking der open verbonden ruimten.’ Chassez le naturel....!
J.S.

Kalenders 1932
Bij de N.V. De Nieuwe Toonkamers voor Kunstnijverheid te Rotterdam verscheen
een litho-kalender 1931 in vijfkleurendruk van JAN VOERMAN JR.,
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die hiervoor zes bladen teekende, alle met een bloem-motief, in zachte, stemmige
tinten, waarop de tinten van den kalender zelf met zorg zijn afgestemd.
FELIX TIMMERMANS maakte een Verhalen-kalender en natuurlijk deed hij alles zelf:
voor elke maand een heel kort verhaal, novellen in zak-formaat, en een in kleuren
geteekende kop van den hoofdpersoon er bij. Knap en aardig, zooals Timmermans
dat kan! ‘De Sikkel’ in Antwerpen en Em. Querido in Amsterdam gaven dezen
kalender uit.
J.S.

Stefan Mrocewski, naar aanleiding eener tentoonstelling bij d'
Audretsch in Den Haag
De kennismaking met het werk van den Poolschen graficus leidt tot de ontdekking,
dat wij veelal te orthodox zijn in onze opvattingen omtrent het wezen van de
houtsnede en de grenzen van deze techniek. Er heeft zich in Noord- en in
Zuid-Nederland een zekere traditie gevormd, waaraan meerdere of mindere
moderniteit niet afdoet, aangaande de eischen, welke aan een houtsnede moeten
worden gesteld en wij lieden der lage landen hebben ook daarin iets onverzettelijks,
iets even koppigs als het kopsche hout, waaruit men de felste contrasten te voorschijn
kan roepen. De Nederlandsche houtsnede - als ik dat verzamelwoord een oogenblik
mag gebruiken - heeft over het algemeen de deugd van een ambacht vol zuivere
bedoeling; zij heeft bovendien de duidelijkheid van een techniek, welke zwart en
wit kent, maar geen tusschentinten duldt. De Nederlandsche houtsnijder tracht over
het algemeen zijn voorstelling te beelden in duidelijke lijnen; hij wendt geen
technieken aan, die aan de gravure (hout- of staalgravure) zijn ontleend.
Ontegenzeggelijk zijn in dit strenge Nederlandsche ambacht zeer schoone werken
ontstaan, maar niet is hiermede aangetoond, dat nu de mogelijkheden van de
houtsnede waren uitgeput. Het levenskrachtige en zoowel artistiek als technisch
verrassende werk van Stefan Mrocewski vormt het overtuigend bewijs van het
tegendeel.
Mrocewski, in 1894 geboren, vond zijn opleiding aan de Academie te Krakau,
waar hij schilderde en verder aan de Academie te Warschau, waar hij drie jaren
lang zich in de grafische vakken bekwaamde. Daarna trok hij naar Parijs, waar hij
sindsdien is blijven wonen. Mrocewski is iemand die niet alleen een buitengewoon
harde werker is, maar die ook in hooge mate productief is en begaafd met een immer
geïnspireerden geest vol fantasie. Dit verklaart het feit, waarom hij vooral groot is
in zijn illustraties.
Het bijzondere van zijn techniek bestaat hierin, dat hij gebroken heeft met het
alleenlijk snijden van lijnen en dus met een contrastrijk zwart en wit. Wie voor het
eerst zijn houtsneden ziet, gaat twijfelen of hij niet een houtgravure voor zich ziet,
maar bij nader toezien ontdekt hij, dat Mrocewski
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gebruik maakt, behalve van een burijn, van een zeer fijn schrap-werktuigje, waarmee
hij schrapjes en veegjes maakt van telkens eenige zeer fijne lijnen naast elkaar, en
verder van een priem met fijne punt, waarmee hij, waar het noodig is, een pointillé
kan maken. Met die schrapjes nu modelleert hij grootendeels zijn figuren en dit is
het bijzonder en afwijkende van zijn werk. Een modelleeren dus met vlekken en
glansen, samengesteld uit combinaties en oversnijdingen van zeer fijne witte
lijn-complexen. De omgrenzingen van zijn figuren geeft hij door een dunne, met het
mes gesneden lijn; het modellé, de plastiek der figuren wordt gevormd door de
schraplijntjes, en zoo noodig, door pointillé. En verder onderscheiden zich zijn
houtsneden bijna alle door het feit, dat het voorstellingen zijn van witte lijnen op een
zwarten grond en niet - als gewoonlijk - van zwarte lijnen op een witten grond. Hier
ontstaat onder de meesterhand van Mrocewski vaak een prachtig effect: de zwarte
grond glanst als diep-zwart fluweel en uit dat mysterieuse nimmer doodsche duister
maakt zich de voorstelling los. Dit wat de techniek betreft.
Maar wat laat Mrocewski ons verder beleven! Met een schier onuitputtelijke
fantasie toovert hij ons zijn beelden te voorschijn in altijd fraaie weloverwogen, maar
toch spontane en zeer suggestieve composities. Dit zijn illustraties in den besten
zin des woords: herscheppingen van den litterairen tekst. Slechts een kunstenaar,
die volkomen in den geest van het boek is doorgedrongen, kan zoo dwingende
suggesties oproepen uit zijn houtblokken. Daar zijn allereerst de illustraties voor de
Don Quichot, welke men met enkele andere, bij d'Audretsch in den Haag kon zien.
Velen hebben Cervantes' werk verlucht; Mrocewski weet er toch nog weer iets aparts
van te maken. Een serie van 8 houtsneden maakte Mrocewski voor de uitgave van
een novelle van Marcel Schwob ‘Le Roi au Masque d'Or’. Ook illustreerde hij verzen
van den grooten Poolschen dichter Adam Mickiewiez, novellen van Henryk
Sienkiewicz, Rilke's Laurids Malte Brigge en de Gebroeders Karamazow (dit laatste
werk in een Roemeensche editie). Maar zijn grootste en mooiste werk is, naar mijn
inzicht, zijn serie verbeeldingen, ontleend aan ‘Le petit Testament’ en ‘Le Grand
Testament’ van François Villon. In deze evocaties van het duistere
vijftiende-eeuwsche schelmenleven in de verborgen holen en sinistere kelders van
ondergrondsch Parijs heeft Mrocewski een kracht en een grootheid bereikt, als men
zelden in de hedendaagsche grafische kunst ziet. Zóó moeten ze wel zijn geweest,
de menschen van Villon, die met hem leefden op de randen van het menschelijk
bestaan, ontzaglijk in de misdaad, subliem soms in hun menschelijkheid, aangevreten
door ziekte en ontbering, koninklijk in hun souvereine verachting voor den burger.
Zoo zag Mrocewski hen, als de mannen en vrouwen, wier straks aan de galg
bengelende geraamten den burger de verzen van Villon zullen toeroepen:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

447
‘La pluye nous a buez et lavez
Et le soleil dessechez et noircis,
Pies, corbeaulx nous ont les yeux cavez
Et arraché la barbe et les sourcilz.’

Men mag op grond van zijn omvangrijken arbeid, Stefan Mrocewski rekenen tot de
belangrijke grafici van heden en men mag voor de toekomst nog veel van hem
verwachten, als hij zich zelf gelijk blijft en niet de slaaf wordt van een bepaalde
techniek. Voor dit laatste behoeft niet veel vrees te bestaan, daar hij zich zelf hooge
eischen stelt.
Ten slotte nog dit: al de houtsneden van Mrocewski doen, wat men noemt zeer
‘direct’ aan; zij nemen den beschouwer onmiddellijk op in het beeld en eerst, wanneer
deze zich uit den greep der suggestie losmaakt, ontdekt hij de fraaie compositie en
de bekoringen der techniek. Dit is hierdoor te verklaren, dat Mrocewski niet vooraf
teekeningen maakt voor de compositie. Zooals hij dat uitdrukt: h e t b l o k
i n s p i r e e r t m i j ! Hij gaat er vóór zitten en het beeld, zooals hij zich dat, nog schier
onbewust, heeft gevormd, komt vanzelf in de eerste groote lijnen in het hout te
staan; de rest volgt onder de stuwing van zijn fantasie.
Voor ons land, waar de grafische kunsten veel en ook goed worden beoefend, is
de kennismaking met dezen Poolschen kunstenaar in hooge mate interessant.
J. SLAGTER

Een Lenin-kop
Hildo Krop heeft een kop van Lenin gemaakt. Deze staat nu in Moskou in een der
groote sovjet-fabrieken. De arbeiders hebben er hun oordeel over gezegd. Zij zien
er den man van wetenschap en den denker méér in dan den grooten leider.
Die arbeiders hebben, ook volgens den beeldhouwer, niet zoo erg ongelijk. Hij
ziet zelf voor een anderen Lenin meer mogelijkheden, als hij nog eens een keer het
onderwerp opvat. Mijn eigen bezwaar, dat er naturalisme zit in dézen kop, deelt hij
niet. De tintelende factuur zou slechts een schijn daarvan wekken. Maar ook Krop
meent, dat er hooger is te bereiken uit de groote idee. Wie weet, probeert hij eens
een Lenin ten voeten uit en verkrijgt dan een monumentale, boven de dingen uit
stijgende figuur.
Wat hij nu heeft gemaakt getuigt zeer zeker van geest. Het wetend-ironische, het
menschelijk-goede, en het Oostersch-harde liggen goed-gemengeld in den blik van
den eenvoudigen mensch, die Lenin ten slotte was.
Zonder door den kop bevredigd te zijn, acht ik hem als een eerste studie ten bate
van een grootere opvatting interessant.
W.
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Een afscheid - en toch geen afscheid
Tot mijn groot leedwezen ziet mijn collega de Gruyter zich genoodzaakt, de pas
twee jaar geleden met lust aanvaarde taak der mede-redactie van Elsevier's weer
neer te leggen. Zijn wensch is zich voortaan geheel te wijden aan de bestudeering
van kunst en kunsthistorie, en de vrijheid van beweging, die hij daarvoor noodig
heeft, zou te veel belemmering ondervinden door de gebondenheid en de vele
werkzaamheden, die een redactie meebrengt. Een afscheid dus - maar dat toch
eigenlijk geen afscheid is! Want gelukkig, als ijverig medewerker zal ik mijn zoozeer
kundigen, en aan kunst en schoonheid toegewijden, jongen vriend mogen behouden.
De lezers van Elsevier's zullen zijn diepe geestdrift en zijn wijze doordachtheid nog
menig maal in dit tijdschrift ontmoeten.
Ik hecht eraan, mijn mederedacteur der laatste twee jaren hier openlijk dank te
zeggen voor het vele dat hij, in dit kort tijdsverloop, in het belang van Elsevier's heeft
gedaan.
Wat de Gruyter's vervanging betreft, ik ben zoo gelukkig geweest een anderen,
eveneens zeer gewaardeerden en langjarigen medewerker, mijn vriend Mr. J.
Slagter, daartoe bereid te vinden. Hij neemt de taak der redactie voor beeldende
kunsten met groote opgewektheid over, terwijl ook zijn kunde en toewijding aan de
zaak der kunst mij en allen trouwen lezers van Elsevier's sinds lang bekend zijn.
HERMAN ROBBERS
Zeker had ik zelf nooit vermoed, toen ik in Jan. '30 mijn mede-redacteurschap aan
dit maandschrift met animo aanvaardde, deze taak zoo spoedig weer te zullen
neerleggen. Juist mijn redactiewerkzaamheden echter, allereerst het lezen en
beoordeelen van de talrijke bijdragen over de uiteenloopenste onderwerpen van
beeldende kunst, deden mij beseffen hoeveel werelden uit het verleden vooral, in
meerdere of mindere mate voor mij nog ‘terra incognita’ waren en deed de behoefte
steeds sterker in mij opkomen, van die werelden grondiger kennis te nemen - voor
zoover dit in een menschenleven dan mogelijk mag zijn!
Zoo besloot ik tenslotte na veel tweestrijd mijn mede-redacteurschap aan Elsevier's
vaarwel te zeggen om tijd en ruimte te winnen voor die studies, daarbij in de eerste
plaats de Amerikaansche archeologie beoogend. Dubbel verheugt het mij echter,
als medewerker aan dit tijdschrift verbonden te blijven, terwijl ik allen met wie ik in
aanraking kwam, in de eerste plaats mijn vriend Herman Robbers, persoonlijk dank
zou willen zeggen voor de vele blijken van genegenheid en waardeering, dit tweetal
jaren ondervonden.
W. JOS. DE GRUYTER

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41

