Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang
42

bron
Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42. Elsevier, Amsterdam 1932

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_els001193201_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

π2

[Deel LXXXIII]
Inhoud van Deel LXXXIII
ANDANTE, door JOHAN MOLENAAR

Bladz.
426

ANTOINETTE, door LODE ZIELENS

402

ARCHAISCHE EN MODERN
11, 166
ARCHAISEERENDE KUNST, door W.
JOS. DE GRUYTER, met 24 illustraties
BOSCHJESMANNEN (DE KUNST
DER), door W. STEENHOFF, met 5
illustraties

25

BRIEF, door G.H. STREURMAN

422

BRUIDSDAG, door THEUN DE VRIES

32

CHABOT (H.), SCHILDER EN
BEELDHOUWER, door PIETER
KOOMEN, met 7 illustraties

297

CHESTERTON (G.K.) ALS
TEEKENAAR, door CORNELIS VETH,
met 7 illustraties

248

CZAKY EN DE BEELDHOUWKUNST, 369
door A.M. HAMMACHER, met 8
illustraties
DE ACHTSTE REIS VAN SINDBAD, 51
OF ‘HET GELUK IS HET ANDERE...’,
door RAYMOND BRULEZ
DE DOODSTRIJD VAN DEN
DWAZEN OUDE, IN 'T SCHRIJVEN
VERLIEFDE, door J. SLAUERHOFF

254

DE VERLOOFDEN, door THEUN DE
VRIES

31

DE VRIENDIN, door JUUL ROGGEVEEN 130
DRIE LIEDJES, door W. HESSELS

110

EENZAAMHEIDSVERLANGEN, door 326
J. SLAUERHOFF
EXLIBRIS-VERZAMELING (DE) EN 91
DE EX-LIBRIS VAN IR. E.L.C.M.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

STRENS, door JOHAN SCHWENCKE, met
28 illustraties
GOETHE'S HONDERDSTEN
STERFDAG (BIJ DE HERDENKING
VAN), door G.H. STREURMAN, met 4
illustraties

153

GOETHE IN MARIENBAD, door
MARTHA BOSMAN-LEOPOLD, met 6
illustraties

159

GRECO (EEN BEELDJE VAN EL), door 225
VAN DEN EECKHOUT, met 2 illustraties
HAAT, door M. MOK

348

HERWIJNEN (JAN VAN), door MR. J. 1
SLAGTER, met 9 illustraties
HET FEEST, door M. MOK

106

HET KIND, door J.J. VAN GEUNS

185

HOLLANDSCHE KWATRIJNEN, door 399
P.C. BOUTENS
JEUGDPORTRET VAN LODEWIJK
XIV, door J.J. VAN GEUNS

425

JHR. MR. JAMES DE BEYLL,
MINISTER VAN NUTTELOOZE
ZAKEN, door C. en M.
SCHARTEN-ANTINK

33, 112, 187, 258, 327

KRONIEK

67, 139, 211, 283, 355, 427

KWATRIJN, door E.G. VAN HEUSDEN

229

LENTE, door E.G. VAN HEUSDEN

210

LENTE, door JOHAN DE MOLENAAR

276

LIEFDE, door M. MOK

257

LOUTER (PROFESSOR DE), door P.H. 319
RITTER JR, met 2 portretten
MEVROUW CHRISTINE VAN
KELDOENCK, door A. VAN
HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN

349

OOSTERSCHE SCHIMMEN, door R.H. 230, 306, 382
VAN GULIK, Tweede en Derde Gedeelte,
met 37 illustraties
RILKE IN OORLOGSTIJD, door J.J.
VAN GEUNS

66

RUSSISCH, door A. VAN
HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN

207

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

SCENA MUNDI, door A.J. LUIJT

354

STILTE, door JOHAN W. SCHOTMAN

253

THEEROZEN, door HAJO ALBERTZ

277

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

π3

TOOROP BIJ HUGO VERRIEST EN 108
STIJN STREUVELS TE INGOYGHEM
(1913), door MIEK JANSSEN, met 3
illustraties
TRAPPENHUIS, door ANNY
ALBERDINGK THIJM

186

TWEE VERZEN, door BERT NUVER

421

VISSER (DR. J.TH. DE), DE
LEVENSKUNSTENAAR, door P.H.
RITTER JR, met 3 illustraties

390

VROEGBAROKKE SCHILDERKUNST 81
(HET ONTSTAAN DER), door DR. T.H.
FOKKER, met 7 illustraties
WANHOOP, door M. MOK

206

WERELDKENNIS, door J.F. VAN DEENE 420
ZOETE SNELHEID, door A.J.D. VAN
OOSTEN

138

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

π4

Alphabetische lijst der medewerkers

ALBERDINGK THIJM
(ANNY)

TRAPPENHUIS

Bladz.
186

ALBERTZ (HAJO)

THEEROZEN

277

BOSMAN-LEOPOLD
(MARTHA)

GOETHE IN MARIENBAD

159

BOUTENS (P.C.)

HOLLANDSCHE
KWATRIJNEN

399

BRULEZ (RAYMOND)

DE ACHTSTE REIS VAN
SINDBAD

51

DEENE (J.F. VAN)

WERELDKENNIS

420

EECKHOUT (VAN DEN) EEN BEELDJE VAN EL
GRECO

225

FOKKER (DR. T.H.)

HET ONTSTAAN DER
VROEGBAROKKE
SCHILDERKUNST

81

GEUNS (J.J. VAN)

HET KIND

185

GEUNS (J.J. VAN)

JEUGDPORTRET VAN
LODEWIJK XIV

425

GEUNS (J.J. VAN)

RILKE IN OORLOGSTIJD

66

GRUYTER (W. JOS. DE) ARCHAISCHE EN MODERN 11, 166
ARCHAISEERENDE KUNST
GULIK (R.H. VAN)

OOSTERSCHE SCHIMMEN II 230, 306, 382
& III

HAERSOLTE-VAN
CHRISTINE VAN
HOLTHE TOT ECHTEN KELDOENCK
(A. VAN)

349

HAERSOLTE-VAN
RUSSISCH
HOLTHE TOT ECHTEN
(A. VAN)

207

HAMMACHER (A.M.)

CZAKY EN DE
BEELDHOUWKUNST

369

HESSELS (W.)

DRIE LIEDJES

110

HEUSDEN (E.G. VAN)

KWATRIJN

229

HEUSDEN (E.G. VAN)

LENTE

210

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

JANSSEN (MIEK)

TOOROP BIJ HUGO
VERRIEST EN STIJN
STREUVELS

108

KOOMEN (PIETER)

H. CHABOT, SCHILDER EN 297
BEELDHOUWER

LUIJT (A.J.)

SCENA MUNDI

354

MOK (M.)

HAAT

348

MOK (M.)

HET FEEST

106

MOK (M.)

LIEFDE

257

MOK (M.)

WANHOOP

206

MOLENAAR (JOHAN
DE)

ANDANTE

426

MOLENAAR (JOHAN
DE)

LENTE

276

NUVER (BERT)

TWEE VERZEN

421

OOSTEN (A.J.D. VAN)

ZOETE SNELHEID

138

RITTER JR (P.H.)

PROFESSOR DE LOUTER

319

RITTER JR (P.H.)

DR. J.TH. DE VISSER, DE
LEVENSKUNSTENAAR

390

ROGGEVEEN (JUUL)

DE VRIENDIN

130

SCHARTEN-ANTINK (C. JHR. MR. JAMES DE BEYLL, 33, 112, 187, 258, 327
EN M.)
SCHOTMAN (JOHAN
W.)

STILTE

253

SCHWENCKE (JOHAN) DE
EXLIBRIS-VERZAMELING
EN DE EX-LIBRIS VAN IR.
STRENS

91

SLAGTER (J.)

JAN VAN HERWIJNEN

1

SLAUERHOFF (J.)

DE DOODSTRIJD VAN DEN 254
DWAZEN OUDE, IN 'T
SCHRIJVEN VERLIEFDE

SLAUERHOFF (J.)

EENZAAMHEIDSVERLANGEN 326

STEENHOFF (W.)

DE KUNST DER
BOSCHJESMANNEN

STREURMAN (G.H.)

BIJ DE HERDENKING VAN 153
GOETHE'S HONDERDSTEN
STERFDAG

STREURMAN (G.H.)

BRIEF

25

422

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

VETH (CORNELIS)

G.K. CHESTERTON ALS
TEEKENAAR

248

VRIES (THEUN DE)

BRUIDSDAG

32

VRIES (THEUN DE)

DE VERLOOFDEN

31

ZIELENS (LODE)

ANTOINETTE

402

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

π5

Inhoud van de kroniek
Bladz.
AKKERINGA ZEVENTIG JAAR, door 219
J.S., met 1 illustratie
BEKMAN (HUBERT), door W. JOS. DE 439
GRUYTER
BOEKBESPREKING, door H.R., JO DE 67, 139, 211, 283, 356, 427
WIT, ROEL HOUWINK, J.S., W.J. DE G.
en R.H. VAN GULIK
BOEKVERLUCHTINGEN
(REPRODUCTIES VAN) IN HET
AMSTERDAMSCHE
PRENTENKABINET, door A.
STHEEMAN

367

CANTA (AGNES) (SIERKUNST EN 365
KUNST IN RECLAME), door KOOMEN,
met 1 illustratie
CHAGALL (MARC) IN DEN
290
KUNSTHANDEL ESHER SURREY,
DEN HAAG, door W. JOS. DE GRUYTER,
met 1 illustratie
CHINEESCHE CERAMIEK
363
(TENTOONSTELLING VAN) IN HET
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG,
door MATTY VIGELIUS
CROIN (JOS.) IN DE KUNSTZAAL
VAN HASSELT TE ROTTERDAM,
door KOOMEN, met 2 illustraties

149

DEBUTEN (TWEE): BOB GESINUS 151
VISSER EN J.J. MOOLHUIZEN, door
J.S., met 3 illustraties
ENGELSCHE TEEKENAARS (TWEE) 79
BIJ SANTEE LANDWEER,
AMSTERDAM, door J.S.
FRANSCHE GRAFISCHE KUNST BIJ 223
SANTEE LANDWEER, AMSTERDAM,
door J.S.
FRANSCHE SCHILDERKUNST DER 434
20E EEUW (ECOLE DE PARIS)
(STEDELIJK MUSEUM,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

AMSTERDAM, door J.S., met 2
illustraties
HOPMAN (IN MEMORIAM FRITS),
door H.R.

283

KOCH (PIJKE) IN HET MUSEUM
BOYMANS, door KOOMEN, met 1
illustratie

220

SCHUHMACHER (W.) IN DE
KUNSTZAAL VAN LIER TE
AMSTERDAM, door J.S., met 2
illustraties

361

SEVERINI (GINO) BIJ HUINCK EN 74
SCHERJON, AMSTERDAM, door J.S.,
met 2 illustr.
SLUYTERS (JAN) IN HET STEDELIJK 147
MUSEUM TE AMSTERDAM, door J.S.
THOLEN (IN MEMORIAM W.B.), door 73
J. SLAGTER
THORN PRIKKER (IN MEMORIAM
JOHAN), door J.S.

289

VERMEIJLEN (AUGUST), 1872 - 12
MEI - 1932, door H.R.

355

WEEF- EN KNOOPKUNST VAN HET 77
‘PAAPJE’, door A.M. HAMMACHER, met
4 illustr.
WIEGMAN (GRAFISCH WERK VAN 437
PIET), door J.S.
WINTERLANDSCHAPPEN (DE
294
HOLLANDSCHE 17E EEUWSCHE) IN
DEN KUNSTHANDEL
GOUDSTIKKER, door A. STHEEMAN,
met 2 illustraties
ZWART (IN MEMORIAM WILLEM
DE), door J.S.

146

Frontispice-prenten

J. VAN HERWIJNEN, AAN DE ZAAN,
1931

Tegenover bladz.
1

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

RAFFAELLO SANTI, GALATEA
(Palazzo della Farnesina)

81

GOETHE, naar een teekening van G.H.
STREURMAN

153

BEELDJE, toegeschreven aan EL GRECO 225
(Collectie D.G. van Beuningen)
H. CHABOT, GRAFMONUMENT VOOR
ARIE VAN VEEN, ROTTERDAM (1928)

297

J. CZAKY, MEISJESFIGUUR

369

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

t.o. 1

JAN VAN HERWIJNEN AAN DE ZAAN,

1931

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

1

Jan van Herwijnen
door Mr. J. Slagter
NIEMAND onzer is in staat, de kunst objectief te beoordeelen en het is al heel
moeilijk om over de kunst van heden een gefundeerd subjectief oordeel uit te spreken.
Het ideaal van de volkomen objectieve beoordeeling van kunst onbereikbaar achtende,
als zijnde in strijd met de menschelijke natuur, kan men zeggen, dat een betrekkelijke
en voor den mensch bereikbare gedeeltelijke objectiviteit eerst aanwezig kan zijn,
wanneer de beoordeelaar niet meer tijdgenoot is van het kunstwerk en derhalve niet
of minder in de verleiding kan komen om partij te kiezen naar - hem meestal
onbewuste - normen van slechts tijdelijke waarde. Wanneer men, moderne kunst
beoordeelend, dit noodzakelijk gebrek zich voorhoudt, maant dit tot voorzichtigheid
in onze uitspraken zoowel in prijzenden als in afkeurenden zin. Die voorzichtigheid
dient het gehalte ten goede te komen van de overtuiging desgenen, wien het publiek
om voorlichting in kunstzaken vraagt. Wanneer de aldus tot stand gekomen
overtuiging wordt uitgesproken door iemand, die het onmisbare begrip voor uitingen
van beeldende kunst heeft - een begrip, dat wel is te ontwikkelen, maar niet is aan
te leeren - dan heeft de uitspraak van die overtuiging voor de samenleving waarde,
omdat zij eenerzijds de menschen nader kan brengen tot een hun tevoren verborgen
gebleven schoonheid en anderzijds hun duidelijk kan maken, waarom bepaalde
uitingen voor de kunst van geen of minder belang zijn.
De kunstbeoordeelaar der 20e eeuw heeft dit voor op zijn collega's van vroeger,
dat hij door de uitvinding der fotografie beter in staat is, kunst van alle tijden en
landen voortdurend te vergelijken en door het snel en gemakkelijk verkeer die
vergelijking kan volmaken in binnen- en buitenlandsche musea en collecties.
Strevende naar een zoo groot mogelijke objectiviteit in de beoordeeling zal hij goed
doen, de waarde van een kunstwerk te helpen bepalen door niet alleen de betrekkingen
daarvan tot den eigen tijd na te gaan, maar door het tevens te vergelijken met
overeenkomstige kunst van andere tijden en landen. Niets is zoozeer geschikt om de
betrekkelijke waarde van een kunstwerk te bepalen dan deze vergelijking. Ik weet
wel, dat velen, vooral scheppende kunstenaars zich tegen die opvatting verzetten,
maar mij lijkt zij de eenige juiste. De beeldende kunst der tijden toont een
voortdurende ontwikkeling, welke met sprongen vooruit, maar ook met sprongen
achteruit gaat, maar, hoewel de uiterlijke gestalte der beeldende kunst sterke
verschillen toont naar tijd en landaard, is de bron, waaruit alle kunst welt, dezelfde
gebleven: de mensch met zijn complex van menschelijk voelen, denken, kennen en
kunnen. En al moge
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het niet voor tegenspraak vatbaar zijn, dat ook dit complex naar tijd en landaard kan
verschillen, die verschillen zijn des te kleiner, naarmate wij die zien tegenover de
majesteit van den Tijd en den potentieelen geestesinhoud van den mensch. Hieruit
besluit ik, dat de beeldende kunst van vroeger tijden en andere landen steeds een
object tot vergelijking met moderne kunst kan vormen. Maar zij m o e t ook als
zoodanig bij de beoordeeling van de kunst van heden worden aangewend, omdat wij
slechts daardoor in staat zijn, in onze subjectieve beoordeeling het objectieve element
van den Tijd in te schakelen.
Met dit voorbehoud en met deze opvatting van de critiek komende tot de
beoordeeling van het werk van den schilder Jan van Herwijnen, kunnen wij allereerst
opmerken, dat dit werk ons niet voor de problemen stelt, waarop andere jongeren
onzen geest trachten te onthalen en waarvan de ontcijfering het zuur-verdiende loon
moet zijn voor het genot, dat ons wordt beloofd, maar niet altijd wordt gegeven. Het
werk van den schilder Van Herwijnen is klaar en overzichtelijk. Wij weten, wat wij
er aan hebben. Het is niet - wat zooveel modern werk is - geforceerd boven eigen
kracht of vermogen, al trilt er, vooral in het vroegere werk, een zware, hevige
krachtsinspanning in. Het heeft altijd gestaan en staat ook nu nog buiten de groepen
van schilderkunst, welke zich laten drijven door de getijden van schier jaarlijks
wisselende formules. De nuttelooze vraag is gesteld, of het modern is. Wij zullen
aan het slot van dit artikel gelegenheid hebben, die vraag onder de oogen te zien.
Er is eenige overeenstemming tusschen Jan van Herwijnen en Piet Wiegman;*) beiden
gingen eerst op lateren leeftijd schilderen, na eerst als arbeider in het leven te hebben
gestaan. Van Herwijnen werd in 1889 te Delft in een arbeidersgezin geboren en
moest met elf jaar van school om den kost te helpen verdienen. In de schooljaren
teekent hij veel voor zijn pleizier, maar niemand ontdekt zijn gaven, zelfs niet de
meester, voor wien hij op negenjarigen leeftijd een tegeltableau nateekent. Kind nog,
ondergaat hij al het harde, dat het leven biedt aan een arbeiderskind, dat nog in de
jaren, waarin andere kinderen verder mogen leeren en zich op allerlei manieren
mogen vermaken, uit werken moet gaan. Het leven begint zijn knauw op dit
jongenslijf. Maar de kop gaat niet hangen. Sterk zijn zijn handen, sterk is het hart en
onbewust nog van wat diep in hem aan gaven ligt bedolven, leidt hem een opstandige
kracht en diepe trots. Niemand zal hem raken, hij zal zijn eigen weg gaan, hoe dan
ook. Andere broers, bezeten als hij door een ontzaglijk verlangen naar vrijheid en
naar de wijdheid der wereld, zijn weggegaan, varende naar verre werelddeelen. Plof,
daar gooit hij den boel neer....

*) Zie Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1928, Deel LXXV.
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De stad is te klein, het land is te klein, de zee is er alleen nog maar, de wijde zee met
de geweldige luchten er boven en de belofte van vrijheid en liggen er geen schepen
genoeg, die weg zullen varen naar verre toekomsten, andere verschieten, naar landen
van kleur en zon en felle bedoening, naar menschen, die anders leven, sneller,
hartstochtelijker, naar de Vrijheid....?
Delft bleef achter, de kleine stad met haar stille, weemoedige grachtjes en het
vreedzame marktplein, waar vluchten van duiven door de lucht zwenken tusschen
de klanken van het klokkespel: waar het leven traag gaat door nauwe straatjes rondom
de plechtige grijze kerkgevaarten.
Jaren verliepen: toen kwam hij op een dag terug, moegezworven. Van alles was
hij geweest, ook hier in ons land. Een enkele had soms vermoed, dat er méér in dien
kerel zat, maar de kerel duldde niet, dat iemand zou willen naderen tot zijn innerlijk.
Hij zou zich zelf wel redden.... Maar eens wordt de innerlijke spanning te sterk. Het
leven is ellendig: moet dan alles worden verduwd? Hij is 22 jaar en een man
geworden. Hier en daar heeft hij zich trachten te ontwikkelen: heeft musea bezocht
en boeken gelezen in openbare leeszalen en gretig opgenomen wat het leven hem
zoo bitter had onthouden. Nu komt er een oogenblik van groote moeheid. Laat
gebeuren wat wil. Alles is beter dan zoo doorgaan: dit werken, met het lichaam alleen,
zal hij niet meer kunnen als hem niet is vergund een hooger doel te bereiken. En
dan.... wiekt uit de verte dat heel oude, haast vergeten verlangen aan, om met lijnen
en kleuren uit te zeggen, wat in hem woelt. Had hij als schoolkind al niet geteekend?
Sterker en duidelijker wordt dit verlangen, ja, het wordt hem een dwingende
noodzakelijkheid om te teekenen, te schilderen. Een woeste drift wordt dat in zijn
hand: hij moet! Een oud vriend stelt hem in staat de benoodigdheden te koopen. In
eens staat hij in een andere wereld. En nu hard werken, oefenen, want hij moet immers
inhalen, wat al die jaren niet kon worden gedaan! Hij moet de techniek van het
schilderen leeren en de vormen bestudeeren en kleur leeren zien, of liever zich bewust
worden, wat hij eigenlijk al kon. Het beste lijkt hem, eerst te gaan copieeren naar
oude meesters, en zoo copieert hij in 1921 een doek van Nicolaes Maes in het
Rijksmuseum. Op een dag hoort hij achter zich een prijzende opmerking over dit,
zijn eerste pogen met olieverf. Die dag is een keerpunt in zijn leven, want het is
Steenhoff, die het woord van waardeering spreekt en die, dadelijk begrijpend,
tegenover een begaafde te staan, hem nu de hand reikt. Door bemiddeling van
Steenhoff kon Van Herwijnen nu verder werken.
In datzelfde jaar toog hij naar Parijs, bedevaartplaats van allen, die de beeldende
kunst beoefenen.
Na jaren van oefening en voorbereiding kwam Van Herwijnen in 1918
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de aandacht vragen met een serie groote teekeningen van menschelijke figuren.
Wanneer wij nu die serie terugzien naast werk van later, dan merken wij dadelijk
hoe Van Herwijnen in 1918 nog te kort schoot aan expressie-vermogen, maar wij
zullen er ook heel goed uit leeren, welke spanningen hem vooruit dreven en wat hij
wilde. Het was of zijn eigen leven opstond in de beelden, die hij schiep: mannen,
vrouwen en kinderen uit het volk. Men kan die figuren niet korter en beter
karakteriseeren dan als: de nuchtere waarheid. Elk sausje van meewarigheid, elk
pogen om in die figuren het schilderachtige of het interessante van het lijnenverloop
te zien, is afwezig. De gestemdheid van deze teekeningen is dezelfde als die uit den
Haagschen en Brabantschen tijd van Van Gogh, de techniek, de heele teekentrant is
echter anders. Achter dat nuchtere weergeven raden wij verder - evenals bij Van
Gogh - het innig meeleven, het sociaal gevoel. Ook in later schilderwerk zullen wij
telkens hier en daar Van Gogh's invloed bespeuren. Dat het den teekenaar er niet om
te doen is, om van deze menschelijke figuren fraaie voorstellingen te maken, maar
dat hij voor alles wil doordringen tot het wezen der menschelijkheid, blijkt ook
hieruit, dat al deze menschen zonder eenige pose en face zijn gezien, opdat er toch
vooral niets verloren zal gaan van het gelaat en van de handen. Zij zitten bijna allen
op een stoel zooals werkmenschen zitten, wanneer ze worden ‘genomen’ door een
fotograaf; onbeholpen leggen ze de handen op de knieën of trachten die in elkaar te
vouwen in een onwennige houding. Zoo, zonder iets te vermooien, ging Van
Herwijnen ze teekenen, nauwkeurig zich rekenschap gevend van hun hoofden, handen,
kleeren, Dat is alles studie-materiaal en voor ons van beperkt belang, maar er spreekt
toch al dadelijk een te waardeeren eigenschap uit, n.l. het vermogen om deze zoo
verscheiden menschen ieder in hun eigen zielsgesteldheid te laten zien, zooals deze
in het uiterlijk voorkomen wordt gemanifesteerd; hij doet dit met een directheid, die
wat belooft voor zijn verdere ontwikkeling. Deze zuivere bedoeling, om de menschen
niet te zien als schilderachtige objecten maar als denkende, voelende wezens, maakt
deze reeks figuren voor ons belangrijk. Het technisch kunnen is nog onvoldoende;
er is wil tot expressie, maar nog niet het volle vermogen. De handen zijn vaak zwak,
de gelaten missen nog te veel de noodige plastiek. Hoe hij dat alles geleidelijk
verbetert, zullen wij verder zien.
Op deze serie volgde een paar jaren later (1920) een andere, welke alweer een
groote stap vooruit was; n.l. de reeks, waarmee Van Herwijnen bekendheid heeft
verworven, die van de onterfden des levens: verpleegden, krankzinnigen. Letten wij
eerst op den vorm: het zijn groote crayonteekeningen van mannen en vrouwen uit
een gesticht, de meeste zittend op een stoel en gezien en face of trois-quarts. Er is en dit is het groote uiterlijke verschil met de serie van 1918 - niet meer gestreefd
naar min of meer uit-
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voerige detailleering, maar naar synthese en zelfs naar een zekere vormstyleering.
Spaarzaam zijn de lijnen getrokken en met groote bedachtzaamheid, maar van die
lijnen kan er dan ook geen een worden gemist. Zoo zijn de koppen samengevat tot
zeer eenvoudige lijnencomplexen, bijna zonder schaduwen; het haar is met een effen
grijze of zwarte tint aangegeven, de kleeren, handen en voeten zijn met de
noodzakelijkste lijnen aangeduid. Beperking dus tot het uiterste en door de
expressiviteit der lijnen en de werking der groote, schier ongebroken vlakken een
spanning, welke zich dadelijk aan den beschouwer meedeelt. Zoo wordt hier door
concentratie van het beeld tot het meest essentieele een geestelijke inhoud geboren
en uit die groote, eenvoudige vormen maakt zich het wezen van den zielszieke los.
En zoozeer heeft Van Herwijnen nu aan uitdrukkingsvermogen gewonnen, dat wij
uit die enkele spaarzame lijnen zelfs de verschillende geaardheden dezer zielszieken
kunnen opmaken; hier is de monomaan, de zachtmoedige, de zwijger, de
melancholicus, de versufte, de opgewekte, de sombere, de razende. En - wat wij
soms voelen, als wij letten op het lichaam van een zielszieke - het is of zelfs de
handen, de voeten, ja het heele lijf en de kleeren de sporen van de geestelijke
ontwrichting dragen. Wat Van Herwijnen tot deze felle uitbeelding heeft gedreven,
weet ik niet, misschien eerbied voor deze onterfden, eerbied voor het groote geheim,
dat de krankzinnigheid is, diep medelijden voor deze verslagenen of protest tegen
zulk een verwording van den mensch? Maar wel weet ik, dat deze reeks van figuren,
wanneer wij haar vergelijken met overeenkomstige van vroeger tijden, recht heeft
op onze bewondering, al is er nog veel in, dat ruimte laat voor dieper en scherper
formuleering. Van Herwijnen is op die reeks niet doorgegaan: was het ook wel
mogelijk? De Gruyter zal misschien gelijk hebben gehad, toen hij voor de kroniek
van het Elseviernummer van April 1931 in een korte, maar treffend-rake karakteristiek
van dezen schilder schreef: ‘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.’
Na deze teekeningen nam het schilderen Van Herwijnen meer en meer in beslag
en hoewel nooit de grafische kunst geheel verwaarloozend, zocht hij nu voortaan in
het zooveel rijker middel van de kleur zijn verlangens te uiten. Zoo zien wij hem in
1922 werkzaam in Zuid-Frankrijk, in Collioure, aan de Spaansche grens, landschappen
en stillevens schilderend. Al dit werk en ook het daarop volgende tot in 1930 draagt
den stempel van zware geestelijke spanning, worsteling met het leven; het is gedrenkt
in een sombere droefgeestigheid. Wij zien deze stemmingen en gesteldheden in veel
moderne
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kunst, maar niet altijd lijken die echt, Bij Van Herwijnen kunnen wij er echter niet
aan twijfelen, dat hij schilderde zooals hij was en nu schildert zooals hij is. Er is zulk
een groote eerlijkheid in en zulk een continuïteit en zoo logisch ontwikkelt zich zijn
arbeid in den loop der jaren, dat wij die - gelukt of niet gelukt - immer herkennen
als de directe weergave van zijn wezen. Zonderen wij enkele zwakkere werken uit,
dan is er geen aarzeling in te bekennen, zelfs niet in die hevig-getourmenteerde
schilderijen, waarin het lijkt, of hij met de verf heeft gevochten. Er is, tot in 1930,
een sombere onverzettelijkheid in alles wat uit zijn handen komt, een nauwverbeten,
schier onheilspellende woede soms. Er is geen berusting, geen belijdenis tot vreugde;
maar wel een diep verlangen, dat niet wordt bevredigd. Omgeving en klimaat kunnen
zijn ‘climat’, om met Maurois te spreken, niet veranderen! Blauwer hemelen, milder
atmosferen, glans en zonnige vreugde van zuidelijke landen, blijde lichtwemeling
van Fransche of Italiaansche landschappen, niets heeft vat op hem, als zijn gemoed
droef, zijn ziel in duistere woeling is. Daar ligt Cagnes blank tusschen de lichtkleurige
bergen onder diep-blauwe lucht en er is geen verf op het palet, die de illusie van al
dat licht zou kunnen vertastbaren. Maar donkerdreigend is het beeld, dat Van
Herwijnen ons daarvan biedt (1928). De blauwe lucht staat als een verschrikking
boven de sombere spanningen der bergen en de grauwe massa der in het land
vastgeklonken stad. En toch is dit beeld waar in hoogeren zin, want wat is de
beeldende kunst anders dan de verstoffelijkte zielsbeweging van den kunstenaar?
Door de kracht en de intensiteit van het beeld brengt de schilder die beweging op
ons over, wij ondergaan dit als kunst en als wij achter die donkerbruine berggevaarten
aan den horizon de felle, lichte noot zien van de in sneeuwblankheid schitterende
alpen, dan voelen wij daarin de uiting van een diep en wanhopig verlangen naar
blijder toekomst.
In diezelfde gestemdheid volgen dan in de daarna komende jaren vooral veel
stillevens; daar tusschendoor enkele teekeningen zooals de prachtige kop ‘Moeder’
uit 1926. Het eene werk is sterker dan het andere, maar gestadig volgen wij daarin
de lijn, waarlangs de schilder zijn weg opwaarts gaat. Al die stillevens en
landschappen vertoonen een totale afwezigheid van wat men bekoorlijk of vroolijk
zou kunnen noemen. De kleur is donker, maar de sterk geëmpateerde verf schijnt
soms te trillen; wij voelen een haast benauwende spanning over ons komen. De
voorstelling blijft eenvoudig, weinig gecompliceerd, zoodat alle kracht kan worden
gezet op een paar hoofdmomenten. In zijn bloemenstillevens zoekt hij niet de fijne
structuur der bloem, het allerteederste blad, de gratie en de blijheid weer te geven;
dat alles schijnt hem niet te raken. Bij hem wordt de kleur verschroeiend in een
wonderlijken somberen gloed en daarin zegt hij zijn beklemming uit. Het landschap
derft onder zijn handen de lichte blijheid
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van den zonnedag en de lucht gaat als een noodlot over de velden; stroef en norsch
bonken de huizen op. De aarde kent geen. kinderlach meer.
Krachtig wellen deze stemmingen nog op tijdens een tweede verblijf in
Zuid-Frankrijk omstreeks 1928, als hij schildert in Cagnes. Een van zijn beste werken
uit dien tijd is zonder twijfel een zelfportret, (1928) breed en vast geschilderd (met
het paletmes evenals het landschap van 1922 uit Cagnes). De kop, die nog donkerder
lijkt door het contrast met de witte kraag, steekt uit boven den horizon van een
berglandschap tegen een duistere, woelige lucht; de natuur is hier geen doellooze
achtergrond, maar een afspiegeling van wat in dien ‘grübelenden’ kop omgaat.
Het is eigenaardig, dat Van Herwijnen, na zijn vroegere menschelijke figuren zoo
weinig meer den mensch schildert. Af en toe komt hij er toe en dan vinden wij alle
vroeger verworden kwaliteiten in versterkte mate terug en worden wij weer geboeid
door die directe aanraking met de menschenziel. Zoo staan wij voor den Man met
flesch (1929), die, als ik het wel heb, ook uit Zuid-Frankrijk stamt: een werkman
zittend in het café naast een tafeltje met wijnflesch en glas, beeld van eentonig
vreugdeloos leven, waarvan het eenige rythme is: werken, eten, drinken, slapen.
Zoo naderen wij 1930; Van Herwijnen werkt dan korten tijd in Blaricum en in
België zonder dat de telkens andere omgeving merkbaren invloed uitoefent. Tot
eindelijk een kentering intreedt. Wij zien de eerste sporen daarvan in werk uit 1930,
tijdens een verblijf in Florence ontstaan. Er is mindering van het zware zwoegen in
de verf, een lichter droefgeestigheid treedt in de plaats van het somber palet, dat tot
een axioma dreigde te verstarren. Nog is er geen vreugde in de kleur, maar door alles
heen zien wij, dat de hooge golven van de nachtelijke stormzee zich leggen en dat
aan de kim een klaarte het licht ontsteekt van een nieuw geloof in de goedheid van
het leven. Zoo, in die kentering van het gevoel, waarin de disharmonische lage
accoorden der oude wanhoop nog naklinken en nieuwe, nog ijle hooge tonen als van
een ver klokkenspel komen aanrinkelen, ziet hij Florence, de stad der eeuwige gratie,
ziet hij de Arno vloeien onder de oude bruggen. De Gruyter wees er al op in zijn
korte karakteristiek, hoe de schilder dit afgezaagde beeld van de Ponte Vecchio, zoo
tot vervelens toe in alle stemmingen en belichtingen afgemaaid, wist weer te geven
met een nieuwe frissche oorspronkelijkheid en sober-voorname kleur ‘rijk aan violente
teederheid’.*) Stillevens uit datzelfde jaar toonen den verderen gang bergopwaarts
naar het licht. Had hij nog in 1929 dat onheilspellend donkere stilleven geschilderd
met groene kan en vruchten*) een jaar later verrast hij ons met dat wonderbaar-lichte
stilleven met zeef*), dat ons doet denken aan die ijle sfeer van onverklaarbaar licht,
waarin wij ons voelen opgeheven na zware ziekte, als de beterschap intreedt; het is
een

*) Zie de afbeeldingen in dit tijdschrift, April 1931.
*) Zie de afbeeldingen in dit tijdschrift, April 1931.
*) Zie de afbeeldingen in dit tijdschrift, April 1931.
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ontwaken na een langen nacht van zware droomen, een stemming nog te teer voor
duidelijke woorden, maar vol stille verwondering om het nieuwe, vreemde licht.
En nu gaat het nieuwe geluid crescendo, de eerste stamelende klanken zwellen
aan tot accoorden van werkelijke vreugde; de zon gaat schijnen over zijn werk.
Teruggekeerd in Amsterdam, waar hij sindsdien is blijven werken, komt, met
groote productiviteit, het een na het ander onder zijn bedrijvige handen vandaan.
Was er tot dusver een zwaarte in zijn werk als in dat van Van Gogh's Hollandschen
tijd, nu gaat een fijne, lichte stemming, schier Fransch, zijn werk doorleven.
Allerduidelijkst is dit in het hierbij afgebeelde groote, recht feestelijke stilleven van
bloemen in een lichte, polychrome majolicapot. Niet alleen is de geheele
verfbehandeling anders geworden, met dunner, direct opgezette schildering, maar
de kleur heeft haar zwaarte verloren, neigt zelfs naar het luministische en in de
bloemen hervindt Van Herwijnen de gratie, het teedere, het mensch-verblijdende.
Blijde gelen van allerlei tint, in het midden een diep rood tegen het wemelend groen
en hier en daar een tikje roze en bruin; alles tegen een blauw fond; een paar bloemen
zijn naast de vaas gevallen. In de compositie van bloemenstillevens is dit niets nieuws;
wij kennen het geval uit eenige eeuwen van schilderkunst, maar wij verlangen ook
niet het onmogelijke. Waarom zou een schilder niet een groote traditie mogen
voortzetten? Zijn wij zooveel gelukkiger met de verstandelijke verzinsels van de
surrealisten, die niet eerlijk meer durven te zijn en hun vaak ontstellend gebrek aan
allergewoonst talent trachten te verbergen achter coulissen van zielig-leege
bedenksels? Als Van Herwijnen zoo dood-eenvoudig bloemen wil schilderen, zooals
Fantin Latour, Van Gogh, Verster dat deden, waarom zou hij zich dan niet mogen
uiten, zooals hij dat voelt en waarom zou dat er minder om zijn?
Eveneens uit 1931 is het groote doek ‘Herfst’, gezicht op Amsterdamsche
stadstuinen uit een hoog raam. Ook hierin versmaadt Van Herwijnen het niet om
tegen den keer in te gaan en zich niet te bekommeren om aesthetische formules.
Gansch in den trant, waarin Thorn Prikker jaren geleden zijn luministische
gedivisioneerde waskrijtteekeningen van landschappen maakte, schildert Van
Herwijnen deze gouden bladerpracht, deze stervende zomer voluit-luministisch.
Alweer moeten wij zeggen: hij heeft het recht om zich te bedienen van de techniek
en om te schilderen in den geest, die hem goeddunkt. Het is slechts de vraag, of hij
ons dit beeld waar kan maken - niet als a f beelding, maar als v e r beelding - en of
hij aan ons het gevoel, dat hem bezielde, kan overdragen. En dat doet hij; ook de
beschouwer ondergaat de ontroering om deze pracht, die nog eenmaal opgloeit in
een apotheose van goud alvorens den winterdood in te gaan; al is die ontroering dan
ook louter van zinnelijken aard. Het is diezelfde ver-
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rukking om de gave van het late jaar en om de zaligheid der natuur, welke Georg
Hermann meermalen zoo treffend beschreef.
Een merkwaardige poging is het doek uit 1931 ‘Clowntjes’, dat eigenlijk een sterke
vergrooting is van een stukje speelgoed, twee mannetjes in bonte pakken op een rood
schommeltje, maar het is bij een poging gebleven; de poppen zijn niet tot een
belangrijker leven gekomen en dadelijk voelt men de vraag rijzen, of het kleine geval
straffeloos is vergroot. Heel wat beter is die poging om het kleine groot te zien, gelukt
in den ‘Ruiter’. Het groote doek toont ons een ruiter op steigerend paard; de aanleiding
was een klein Chineesch beeldje, maar de schilder heeft dit weten te transponeeren
tot een fantastische figuur, die als de held van een oude legende zijn paard aanzet
om straks het luchtruim in te vliegen. De fijne, haast etherische kleur (de figuur in
licht bruine tint tegen blauwen achtergrond) verhoogt deze sprookjesachtige stemming.
Deze doeken verraden al een heel andere houding tegenover het leven; weg is het
star verzet, de norsche afwijzing van licht en vreugde. Maar heelemaal breekt de zon
in een schaterlach door in dat allervroolijkste doek ‘Maskers’, hierbij afgebeeld.
Deze willekeurige verzameling van goedkoope maskers met hun zuurtjesachtig-rose
gezichten is gezet tegen een groenig-blauwen achtergrond, waardoor een fijne
kleurschakeering ontstaat. Wij denken aan James Ensor en zijn maskerschilderijen;
iets van de tintelende vroolijkheid van Ensor is in dit doek: laten wij het gerust een
aardig schilderij noemen! Het is waarlijk niet diepzinnig, het is de luchtige scherts
van iemand, die een goede bui heeft en voortreffelijk kan schilderen. Een picturale
verpoozing, meer niet. De schilder neemt ons even beet: net als we weer een vreeselijk
ernstig gezicht willen zetten, nog gedachtig aan zijn vroeger werk, verschuilt hij zich
achter deze maskers, achter dien mallen Sinterklaas in het midden, achter dien beau
garçon er boven of achter diens linkerbuurman, die eigenlijk droog-komiek van zijn
vak is, en lacht ons uit. Of lacht hij achter dat Japansch geluksgodje?
Een zijner beste doeken uit 1931 is ongetwijfeld het stilleven ‘Appels’, hierbij
afgebeeld. Schijnbaar achteloos liggen de gele, groene en roodgestreepte vruchten
op een lichtblauw kleed, dat vooraan een rand heeft van dofrood en bruin; de rust
der compositie wordt, behalve door de zeer gevoelige verdeeling der kleur-accenten,
bereikt door de twee diagonalen (waarvan die van rechtsbeneden naar linksboven de
sterkste is) en de daar doorheen gaande twee of drie concentrische bogen. Na de
ontelbare vruchtenstillevens, welke de eeuwen hebben opgeleverd, is dit stilleven
toch weer een eigen uiting. Wel is de opvatting die van Cézanne en Van Gogh: de
afwezigheid van een quasi-artistieke schikking of etalage, doch daartegenover de
suggestie van de betrekking dezer dingen tot den mensch, de suggestie van de
menschelijke sfeer, die rondom deze dingen is. Maar in de
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wijze van uitvoering, in de compositie en de kleur toont Van Herwijnen een
oorspronkelijkheid, welke in dezen tijd weldadig aandoet.
Gelukkig heeft hij, in de lijn van zijn vroegere reeksen van menschelijke figuren,
tusschen al deze stillevens de weergave van menschen en hun leed niet vergeten; een
paar magistrale teekeningen van blinden (1931) bewijzen het. Het is alweer winst,
vergeleken bij vroeger, de uitbeelding is sterker geworden en het geestelijk element
is alweer krachtiger. En ook hierin spreekt de kentering zich uit: deze figuren zijn
milder en edeler; zij hebben de berusting gevonden.
Zal Van Herwijnen deze reeks van fijn en sterk bekorend werk voortzetten of zal hij
zijn schip weer noordwaarts sturen, donkerder kusten tegemoet? Mij lijkt het niet
onwaarschijnlijk. Hij zal er, geloof ik, mee doorgaan, zoolang het aan zijn diepste
innerlijk beantwoordt. De man, die zichzelf aldus karakteriseerde*): ‘Ik wil het
menschelijke in het schilderij vastleggen. Ook als ik een stilleven schilder dan geef
ik datgene, wat op de menschen betrekking heeft’, en wiens ideaal het is, een schakel
te vormen tusschen Cézanne en Van Gogh, kan tijdelijk de zinnelijke schoonheid
beelden, gelijk hij in eenige zijner jongste werken deed, hij moet door zijn aard te
eeniger tijd terugkeeren tot zijn eigenlijk ideaal, en dan kan het niet anders, of zijn
werk van 1931 zal tot een verheldering, een grootere kleurschoonheid bijdragen.
Wat mij hoop geeft, dat zijn kunst nog gestadig in rijpheid zal winnen is, dat Van
Herwijnen heeft getoond, niet te hechten aan een bepaalde techniek of formule; zijn
werk leek steeds voortgekomen uit dwingende overtuiging.
Steenhoff schreef hem eens: ‘ik weet niet of je werk modern is of niet, maar wat
doet het er toe?’ Zoo zie ik het ook: modern is een woord vol gevaren en waar ieder
iets anders mee bedoelt. Modern is geen eigenschap, maar slechts een dateering; en
wat is een datum of een jaar in de eindeloosheid van den tijd? En bovendien: laten
wij vooral geen etiket plakken op iets, dat zóó innig-levend, zóó verheugend is als
het werk van Jan van Herwijnen!

*) Palet, een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst, samengesteld
door Paul Citroen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

11

Archaïsche en modern archaïseerende kunst
door W. Jos. de Gruyter
‘For oh, I know, in the dust where we have buried The silenced races and
all their abominations, We have buried so much of the delicate magic of
life.’
(D.H. Lawrence: Cypresses).
‘Ich beuge das Knie vor dem Wunder der Technik, doch ich glaube nicht,
dasz ein Dampfer mit dem Parthenon verglichen werden kann.’
(J.J.P. Oud: Ja und Nein: Bekenntnisse eines Architekten).

I. Inleiding
BIJ het neerschrijven van den bovenstaanden titel ben ik mij er van bewust, in dit
artikel vraagstukken te zullen aanraken, welke op dit oogenblik niemand en zeker
ik persoonlijk niet kan oplossen. Tenslotte echter lost de mensch zijn levensproblemen
nooit op: het leven doet het voor hem, maar het leven kan het slechts dáár doen, waar
de mensch zich door ingespannen nadenken, door een zoo zuiver mogelijk zich
instellen en een zoo hardnekkig mogelijk zich rekenschap geven, tot een gewillig
levensinstrument heeft laten vormen. Of wilt ge 't anders, bondiger, misschien ook
duidelijker: God helpt den mensch die zich zelf helpt.
Want de vraagstukken, in meer of minder rechtstreeksch verband staand tot mijn
opschrift zijn, naar wij aanstonds zullen bemerken, talrijk, en alle van groot gewicht;
ja goed beschouwd omvatten zij zoowat de geheele ontwikkeling der kunst, dat is
dus ook der cultuur en der menschheid! En de toekomst dezer menschheid zal in niet
geringe mate mede bepaald worden door de gedwongen of vrijwillige oplossing van
het koloniaal probleem, met welk actueel en brandend vraagstuk, in den ruimsten
zin, het hier te behandelen onderwerp ten nauwste samenhangt.
Voor mij was allereerst aanleiding tot het schrijven van dit opstel de volledige
realisatie van het zeker tot nadenken stemmend feit, dat juist zoovelen onzer
begenadigdste en inzichtrijkste kunstenaars welbewust de post-renaissancistische
Europeesche kunsttradities den rug toe keerden, en steun of heil zochten en zoeken,
in hun pogingen een nieuwe kunst te scheppen, hetzij bij de Gothiek of een der
voorafgaande Europeesche stijlen, hetzij - dit vooràl - bij een of verschillende der
exotische stijlen.
Het komt mij voor, dat men zich hiervan te zelden rekenschap geeft. De ver
doorgevoerde specialiseering der kunstbeschouwing en der kunst-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

12
geleerdheid draagt er ongetwijfeld toe bij: wie de actueele kunst bestudeert, heeft
meestal tijd noch lust zich met archeologie of ethnografie op te houden, in het beste
geval stelt hij zich tevreden met een grondig overzicht der Europeesche
kunstontwikkeling; terwijl omgekeerd, hoe vreemd het mag klinken, de wereld der
moderne kunst voor den kunsthistoricus gewoonlijk een gesloten boek is.
Zeker, bepaalde invloeden en bepaalde verbanden ziet niemand over het hoofd dit ware dan ook niet mogelijk! Men erkent terstond in de huidige kunstwereld een
‘mode’ bijv. voor de negerplastiek, (afb. 5), men geeft graag toe, dat onze
kunstnijveraars wel het een en ander leerden van de vaak wondermooie
bamboeversieringen der Indonesische Toradja's of Timoreezen of Dajaks (afb. 2).
Maar daar blijft het dan ook meestal bij, terwijl toch deze archaïseerende trek der
tegenwoordige Westersche beeldende kunsten veel en veel uitgesprokener, veel en
veel algemeener verbreid ook is, dan de meeste menschen blijkbaar weten òf, in
verschillende gevallen, misschien wel willen weten.
De hierbij afgebeelde Azteeksche gifslang zou een ieder bij den eersten oogopslag
voor 't werk van een modernen Duitscher kunnen houden, al overtreft zij in haar
massale oerkracht en onverzettelijke geslotenheid zelfs het dwingendste beeld van
Barlach. Terwijl het eveneens aan wie afb. 1 bekijkt duidelijk zal zijn, dat onze
huidige surréalisten weleens ronddwaalden in de ethnografische musea; ook al kunnen
zij hun ‘onwaarschijnlijke onderwerpen’ nooit tot dié hoogte van fantastische
onwaarschijnlijkheid opvoeren, als de bewoners van het vroegere Nieuw
Mecklenburg1) in Melanesië het deden! En wel, omdat zij geen oogenblik g e l o o v e n
in hun fantasmagorische verzinsels, omdat zij zich m.a.w. hun sur-réalisme bewust
zijn, terwijl een totemistische plastiek gelijk deze voor den Nieuw Mecklenburger
ten eerste geen aesthetisch, maar een functionneel voorwerp was, en ten tweede geen
speelsche abstractie, maar de concreetst denkbare werkelijkheid. Op deze en andere
diepgaande verschillen tusschen de archaïsche en de modern-archaïseerende kunsten
kom ik bij afbeeldingen uitvoeriger terug in het tweede deel van dit opstel; voorloopig
mag het volstaan te wijzen op de, hetzij wezenlijke, hetzij oogenschijnlijke
overeenkomsten.
Inmiddels staat het verschijnsel, hier boven met enkele woorden aangeduid, niet
geïsoleerd, het steunt, gelijk altijd in zulke gevallen, op een groot complex verwante
verschijnselen van maatschappelijken of geestelijken aard. Reeds tallooze jaren toch
bestaat bij intelligente en kunstzinnige Europeanen, laat ik zeggen bij vooruitstrevende
Europeanen (hoe reactionnair deze vooruitstrevendheid soms scheen!), een duidelijke
neiging om

1) Sedert den oorlog: Nieuw Ierland.
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het idealisme van den Oosterling tegen het materialisme van den Westerling uit te
spelen, of ook den reeds door Jean Jacques Rousseau geprezen ‘edelen wilde’
superieur te achten aan den huidigen, cerebralen beschavingsmensch. Juister
gesproken: geen neiging, maar een innerlijke drang, bij sommigen aangroeiend tot
een hartstocht zoo groot en onontkoombaar, dat deze allengs geleid heeft tot haat
tegen al wat blank is of door den blanke werd geschapen.
Gauguin was onder kunstenaars een der eerste en duidelijkste voorbeelden van dit
type Europeaan. Zoo fel leefde in hem het verzet tegen de Westersche maatschappij,
waarin ‘alles verrot (was), de menschen zoowel als de kunst,’ dat hij bereid bleek
lichaam en ziel op het spel te zetten, radicaal te breken met al wat hem eens na aan
het hart moet hebben gestaan en den verren tocht naar de Stille Zuidzee te ondernemen
om er zich temidden der ‘kannibalen’ te vestigen; de eerste maal tijdelijk, de tweede
maal, na een laatste, vruchtelooze poging het in Europa te vinden, voorgoed (1891
tot '93 en 1895 tot aan het jaar van zijn dood 1903). - ‘Zwischen dem Himmel und
mir nichts als das hohe, leichte Dach von Pandanusblättern, in denen die Eidechsen
nisten.
Ich bin weit fort von jenen Gefängnissen, den europäischen Häusern!
Eine maorische Hütte trennt den Menschen nicht vom Leben, von Raum und
Unendlichkeit....
Indessen fühlte ich mich dort sehr einsam.’1)
Men heeft Gauguin voor 'n ontoerekenbaar anarchist en een blasé aestheet
gehouden; men heeft zijn daad gedoodverfd als den sprong in het duister van een
zonderling, een crank, een ‘edelen slampamper’, indien ik een expressief woord van
Dr. Jan Romein in dit verband gebruiken mag. Ten onrechte: het levensverschijnsel,
dat zich in dit tragisch bestaan met de kracht van een noodlot openbaarde, het zou
in zijn groei niet te stuiten blijken; het bepaalt zich allerminst, dit moet met klem
gezegd worden, tot enkele fantasierijke artiesten en onevenwichtige intellectueelen;
het doet zich integendeel in gewoonlijk minder scherpe en vaak verholen vormen op
bijna alle terreinen van maatschappelijken, cultureelen, aesthetischen en zelfs
religieuzen arbeid gelden; en het mag dan ook een der treffendste symptomen heeten
van de huidige Europeesche crisis, een crisis, gelijk men in de
ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid niet vele gekend heeft.
Is het gelijk aan de zijde van dezen Europa-moeden Europeaan? Is het m.a.w. mis,
werkelijk mis met het Westen - mis met zijn vervlakking en comfort, zijn ziekelijke
verfijning in den materieelen zin, met zijn gecompliceerdheid, zijn innerlijke
verdeeldheid, ja verscheurdheid, zijn in

1) Paul Gauguin: Noa Noa, geschreven na zijn eerste verblijf op Tahiti; het bovenstaande citeer
ik uit de Duitsche vertaling van Luise Wolf, Verlag Bruno Cassirer te Berlijn.
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laatste instantie zoo machtelooze verstandelijkheid gepaard nog altijd aan een schier
waanzinnig machtsbegeeren?
En zoo ja, bestaan er geneesmiddelen tegen het gif van dit ‘americanisme’, of
hebben wij ons er gelaten bij neer te leggen; in dien zin althans, dat wij voorgoed
afstand zullen moeten doen van een aantal cultuurwaarden, die de menschheid, terecht
of ten onrechte, in den loop der eeuwen steeds als haar hoogste goed beschouwde?
En naar aanleiding hiervan opnieuw een vraag: bestaan er kansen op een herstel
dezer waarden in de overige deelen der wereld, dus bij de gekleurden? Hebben niet
reeds de drie ismen van imperialisme, militarisme en industrialisme, eer gesteund
dan tegengewerkt door de zending - al neemt men terstond aan, dat dit gewoonlijk
onwillekeurig geschiedde en dat hier ook het een en ander tegenover staat, - heeft
niet dit gigantisch en afzichtelijk monsterverbond, al dan niet Christelijk
gesanctioneerd, reeds elke archaïsche cultuur ontwricht en elke primitieve volkskunst
gebroken of vernietigd?
Want ge vindt ternauwernood een plekje op aarde, waar de invloed van den ‘orang
blanda’ zich niet gevoelen doet; ternauwernood een eiland zoo afgelegen, een
binnenland zoo onherbergzaam, of de dagelijksche gewoonten en de heilige gebruiken
werden in hun oorspronkelijke zuiverheid reeds aangetast, terwijl de kunst van het
vlechten of weven, het batikken of ikatten, het houtsnijden of steenhouwen òf
aanmerkelijk verslapt òf geheel uitgestorven blijkt.
Ik kocht eenigen tijd geleden in een ethnografischen kunsthandel een langen en
smallen, eenvoudig gestreepten Boliviaanschen lap van lamawol; waschbaar, lichtecht,
ijzersterk en treffend door dien tegelijk ruigen en hyperverfijnden smaak, waarvan
primitieve volkskunst op altijd eendere en toch altijd weer andere wijze getuigt. Men
spreekt van een ‘barbaarschen smaak.’ Hoe onjuist! Ge kunt den natuurmensch of
den archaïschen mensch àlles liever verwijten dan tekort aan smaak! Al wat hij met
zijn hand aanraakte werd tot ‘a thing of beauty’ - hoe kon het anders, waar dit zijn
diepst instinct was, even onberedeneerd als onbedwingbaar? En bij den primitief is
soms het verschrikkelijke nog het schoonst. Schrijvend over de Melanesiërs merkt
Norbert Jacques op: ‘Ze waren bij machte de punten van pijlen en lansen tot iets
monumentaals van wreedheid en, met als eenige hulpmiddel vischgraten, doornen
en schors, tot torens van een architectonischen moordlust te vormen.’1) - Slechts de
nuttelooze prullen uit onze warenhuizen, gemaakt door menschen die onherroepelijk
vervreemdden van de gronden van het leven, kunnen smakeloos zijn, onbegrijpelijk
smakeloos.

1) Norbert Jacques: Natuur en volk van de Stille Zuidzee, vertaling Alice van Nahuys, Querido
te Amsterdam.
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- Het was een doek uit den goeden ouden tijd: bij een later bezoek toonde men mij
een nieuwe zending uit Bolivia, waaronder minderwaardige lappen van een hel en
bijna helsch coloriet - resultaat van het gebruik der aniline verfstoffen! Zegening der
industrie en der concurrentie, symbool van het vlug en goedkoop, triomf van den
Westerschen vooruitgang, die alle oorspronkelijkheid nivelleert en alle bezinning
doodt.
Zoo is het in meerdere of mindere mate overal. Van het onvolprezen houtsnijwerk
der Maori's op Nieuw Zeeland (afb. 6), of der Tlingit of Haida of Kwakiutl Indianen
aan Amerika's Noordwest kust of kusteilanden, bleef niet veel over, ook de
Afrikaansche plastieken gaan sedert ontelbare jaren aanhoudend en hard achteruit.
Europeesche invloeden brachten de machtige en oeroude, zij het innerlijk reeds
verzwakte Chineesche kunsttradities, welke echter nog in betrekkelijk late tijden
werken van een ongelooflijke schoonheid deden ontstaan (afb. 8), vrijwel den
genadeslag toe. Een groot deel der Indonesische gebruikskunst behoort thans tot het
verleden: de Balinees, hoewel een bekwaam vakman nog, werkt voor een bot
touristendom en zal nooit meer een beeld uit het hout kerven van een zoo rijke
verbeeldingsdrift als het hier gereproduceerde - een willekeurige greep uit duizend
soortgelijke plastieken! Terwijl de Javaansche vrouw haar dessah verliet, niet langer
in stille concentratie uit liefde en lust werkt, maar op de Chineesche ‘ateliers’ voor
'n hongerloon artilleriegevechten of fietsende Ardjoeno's batikt op allerliefste
theekleedjes....
***
Het ras der Europeesche Kaukasiërs, gelijk volkenkundig Europeanen en Amerikanen
zijn samen te vatten, onderscheidt zich van de andere rassen der aarde door zijn
scherpzinnigheid en doortastendheid, zijn energie en daadkracht, zijn rusteloosheid
en zijn avontuurzucht. Deze karaktereigenschappen, gepaard aan een minder
bewonderenswaardigen agressiedrang, ook en vooral in geestelijk opzicht; aan een
ongehoorden rassenhoogmoed en rassenhaat1); last but not least aan een berucht
éénzijdige ontwikkeling der verstandelijke vermogens, welke macht geeft over natuur
en mensch, maar doodend werkt op de scheppende fantasie en op vele der edelste,
moreele gevoelens; al deze karaktereigenschappen hebben het mogelijk gemaakt dat
de Westerling, in ruim vier eeuwen tijds, nagenoeg

1) De krasse, eeuwenlange haat tegen de Joden is er een duidelijk voorbeeld van. In Polen zegt
men dat er twee millioen Joden te veel zijn. Ook in Roemenië en Amerika zijn de Joden er
slecht aan toe, terwijl een nieuwe vloedgolf van anti-Semitisme over Duitschland gaat, met
de belachelijkste studentenrelletjes aan de hoogescholen - deze brandpunten der cultuur! tot gevolg. Onnoodig, ook in dit verband op het negerlynchen in Amerika de aandacht te
vestigen. Er zijn geen volken ter wereld, die zoozeer den rassenhaat kennen als de
Europeesche, al komt hij natuurlijk ook elders voor, bijv. bij den Chinees. - De vraag dringt
zich hier op, of deze haat tegen het anders-denkende en anders-voelende, dit onaanrandbaar
besef van een superieur exclusivisme, zich niet b i n n e n de Europeesche grenzen ook
gewroken heeft in een toestand van permanenten klassestrijd: ook dit is een typisch Westersch
verschijnsel!
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de geheele aarde ontdekte en voor het overgroote deel aan zich onderwierp. Ook
daar, waar men staatkundig van den blanke onafhankelijk bleef, verdrong de
Westersche beschaving veelal de bestaande inheemsche (Japan!) en maakten of
maken de magische wetenschappen allengs plaats voor de chemische, en de magische
kunsten voor de technische.
Wat waren de gevolgen? De vraag mag allereerst gesteld worden, zij het terloops,
in hoeverre de Europeesche staten zèlf hier wel bij voeren.
Eeuwenlang vloeiden uit Oost en West ongehoorde rijkdommen Europa binnen,
resultaat zoowel van den handel op, als den roof in overzeesche gebieden. Klinkt het
gewaagd te zeggen, dat het Europeesche volk in zijn geheel hier weinig of niet van
geprofiteerd heeft? Wilhelm Mensching citeert in zijn Gekleurd en Blank1) terstond
in dit verband het toepasselijke woord van het Engelsche parlementslid John Bright
(± 1850), die de koloniën een ‘gigantic storehouse of outdoor relief for the aristocracy’
noemde.
En inderdaad, een d e e l der Europeesche bevolking is er in elk geval, bloot
materialistisch beschouwd, zéér wel bij gevaren; maar de aldus verkregen macht
leidde tevens tot machtsmisbruik, tot de onteigening van land aan de boeren bijv.,
en heeft stellig dien specialen vorm van verfijning sterk in de hand gewerkt, waarvan
wij de funeste gevolgen het duidelijkst kunnen waarnemen in de thans zoo weinig
daad- en levenskrachtige Engelsche élite. Ongetwijfeld was ook de snelle groei van
techniek en industrie niet mogelijk geweest zonder den overvloed van het koloniale
goud. Maar men weet, wat het proletariaat aanvankelijk te verduren had onder het
laisser-faire kapitalisme.... terwijl ook thans, in deze tijden van economische misère
en massale werkeloosheid, het minstens gerechtvaardigd schijnt een oogenblik te
twijfelen aan de heilzame gevolgen van dìt tempo der technisch industrieele
ontwikkeling! Overigens lijkt het niet uitgesloten, dat de menschheid door een tijdelijk
kwaad - dat een eeuwtje of langer kan duren - toch eenmaal tot een grooter goed
geraken zal, n.m.l. wanneer zij haar nieuwe werktuigen en productiemogelijkheden
volledig heeft leeren beheerschen. Maar ook wie aldus de zaak beziet zal moeten
erkennen, dat de zoo plotselinge vlucht der technische cultuur ons tot den rand van
den afgrond gebracht heeft; en wel, omdat niets in de laatste jaren zóó zeer de
organische levensverbanden heeft geforceerd. En zonder deze organische binding,
men weet het of kan het weten, is geen harmonische cultuur bestaanbaar.
Maar ter zake: al gaat men uit van het gebruikelijke standpunt, dat in den loop der
laatste vier eeuwen dé Europeaan in hooge mate van het koloniaal bezit heeft
geprofiteerd, dan nog dient men te erkennen dat het

1) Onlangs verschenen bij Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij. in Ned. vertaling van H.J.
Mispelblom Beyer.
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doel het middel geen oogenblik rechtvaardigt. Welvaart in een betrekkelijk klein
deel der wereld, ten koste van zooveel bitteren nood, slavendom of dwangarbeid,
opgedrongen behoeften aan opium of ‘vuurwater’, enz. in de overige deelen van de
aarde, ten koste van de ontwrichting of vernietiging van culturen, welke in bepaalde
opzichten hooger stonden dan de Europeesche - deze prijs kan slechts onmenschelijk
hoog heeten!
En men moet werkelijk niet meenen, dat zulk een voorstelling van zaken overdreven
of bevooroordeeld zou zijn. Ik weet, den laatsten tijd is veel verbeterd. Maar ondanks
dit relatief-vele, door bepaalde individuen of groepen van individuen voor den
gekleurde gedaan; of elders door regeeringen gedaan om den inboorling te beschermen
tegen.... weer andere groepen van individuen (Europeanen, Chineezen enz.), moeten
de vaak ten hemel klagende wantoestanden onder de oogen worden gezien en mag
in géén geval het verleden weggevaagd worden.
Dat verleden is menigmaal verschrikkelijk en onherstelbaar geweest: het blanke
ras heeft aan de gekleurde rassen een schuld in te lossen, welke feitelijk op geen
enkele wijze meer in te lossen valt. Het huishouden der Spanjaarden in Amerika
indertijd, dat bloeiende cultuurgebieden gelijk die van Mexico, Yucatan, Peru, in
rookende puinhopen deed verkeeren, mag een overduidelijk voorbeeld heeten.
In zijn in 1843 geschreven en in 1886 voor het eerst gepubliceerde History of the
Conquest of Mexico1) beschrijft William Prescott met een uiterste uitvoerigheid het
optreden van Cortéz in Cholula, de heilige stad der Quetzalcouatl-vereering, met
haar tempels en haar torens - Cortéz telde er vier honderd - en met hoog daar boven
uit de ontzagwekkende ‘pyramide’ van Cholula, waarvan het grondvlak tweemaal
de lengte heeft van die van Cheops in Egypte. Hier werden, in dit ‘Mecca’, dit
‘Jerusalem’ der Azteken, na de ontdekking eener samenzwering, zes duizend Indianen
afgeslacht en de tempels en huizen leeggeplunderd of verbrand. Volgens den
Spanjaard Andrés de Tápia, die aan dit bloedbad zelf deelnam, liet Cortéz het
verwoestingsproces der eens zoo rijke stad met haar zeldzame kunstschatten twee
dagen achtereen ongestoord zijn gang gaan, terwijl volgens den niet steeds voldoend
betrouwbaren Spaanschen bisschop van Chiapa, Las Casas, Cortéz - à la Nero onderwijl ruim 'n honderdtal caciques (opperhoofden) levend liet roosteren. En dat
na deze monstrueuze gebeurtenissen en het ‘herstel der openbare orde’ de Spaansche
generaal het oogenblik gekomen achtte om met het ‘goede werk der bekeering’ een
aanvang te maken, het behoeft niet te worden opgemerkt.
Prescott, wiens denkwijze nog duidelijk Christelijk-Europeesch was, al beoogde
hij een volstrekte onpartijdigheid, tracht dezen wandaad te ver-

1) 23ste druk, George Allen and Unwin Ltd., Londen.
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goelijken, maar erkent, om te beginnen: ‘The difficulty that meets us in the outset
is, to find a justification of the right of conquest, at all.’ Wijze woorden, en nog wijzer
zijn die, welke enkele bladzijden verder volgen: ‘The atrocities at Cholula were not
so bad as those inflicted on the descendants of these very Spaniards, in the late war
of the Peninsula, by the most polished nations of our time; by the British at Badajoz,
for example, - at Tarragona, and a hundred other places, by the French.’ En hij wijst
er op, hoe Cortéz te Cholula althans de vrouwen en kinderen spaarde (of trachtte te
sparen).
Inderdaad: dat is méér dan ook in onzen tijd gedaan wordt! Dat is meer dan de
Britsche generaal Dyer in 1919 in de Punjab deed, toen hij te Amritsar vijfhonderd
weerlooze en loyale dorpelingen, mannen, vrouwen en kinderen liet dooden en een
grooter aantal wondden, die op de plaats van het onheil zonder water of verzorging
bleven liggen, daar het den inboorling verboden was zich op straat te vertoonen op
straffe van neergeschoten te worden.1) - En dat is meer dan de Italiaansche generaal
Graziani het vorig jaar in de oase van Koefra deed, waar hij zijn manschappen drie
dagen achtereen vrij kwartier gaf en Arabische maagden elk door reeksen soldaten
geschonden of mishandeld werden, terwijl de paarden dezer laatsten op de heilige
rollen van den Koran lagen in de Saouija (klooster).
Ook hier, in Lybië, heeft men de keerzijden kunnen zien der technische cultuur:
de mentaliteit der blanke veroveraars blijkt niet gewijzigd, maar hun strijdmiddelen
werden oneindig subtieler, diabolischer en doeltreffender. Deze operaties hebben
Italië - voorloopig althans - in hoofdzaak enkel benzine voor de vrachtauto's gekost
en 'n honderdtal kameelen, die op weg naar Koefra onder het gewicht van 2500
bommen ineen zakten. Persoonlijke moed werd niet vereischt: het vliegtuigeskader,
de machinegeweren en de tanks hebben het een en ander gemakkelijk klaargespeeld.
De macht der Senoessii, wier cultureele arbeid in deze woestijngebieden vergeleken
kan worden met dien door de monniksorden tijdens de Middeleeuwen in Europa
verricht, is radicaal gebroken; de 80.000 bewoners van geheel Djebel-Lakdhar zijn
met geweld van hun woonplaatsen weggerukt en met 600.000 stuks vee veilig en
wel achter prikkeldraad in de concentratiekampen aan de kust geborgen - wie
weigerde, werd neergeschoten, onverschillig leeftijd of geslacht; en eindelijk is het
den Italianen ook mogen gelukken, de vier en zeventigjarigen Omar el Moektar,
opperhoofd der Senoessii en een mensch, die met zoowel weergaloozen moed als
zeldzame

1) Vgl. J. de Gruyter: Britsch-Indië, V, in de ‘Socialistische Gids’ van Sept. 1928, en de door
den schrijver geciteerde opstellen of werken: India at Stake, door Annie Besant (the New
Leader, Juni 20, 1924), Mahatma Gandhi, door Romain Rolland en Het Gelaat van mijn
Broeder, door Dhan Ghopal Mukerji. - Het is veelbeteekenend, dat Katherine Majo in haar
Moeder Indië met geen woord over het Amritsar massacre rept.
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geslepenheid voor een heilige zaak streed, gevangen te nemen en te fusilleeren.
Telegrammen uit Bengasi hebben ons bericht, dat 20.000 Bedouinen en alle inlandsche
politieke gevangenen opzettelijk overgebracht werden naar Soluch om deze
terechtstelling gade te slaan, en ongetwijfeld, acht ook generaal Graziani - voor deze
‘heerlijke overwinning’, naar de Corriere della Sera schreef, door Italië rijkelijk
beloond - het uur thans geslagen, om het ‘goede werk der bekeering’ een aanvang
te doen nemen.1)
Het is noodig, deze en soortgelijke feiten in de eerste plaats onder de oogen te
zien, wanneer men bij benadering wil trachten de verhouding tusschen Westersche
en primitieve of archaïsche cultuur te bepalen. De gemiddelde Europeaan toch voelt
zich a priori superieur en braaf bij de gedachte aan de ‘bloedvergietende rauwe
driften’ van koppensnellers e.d., daarmede om te beginnen het feit over 't hoofd ziend,
dat de ergste wreedheden van den z.g.n. barbaar bijna steeds voor magische, d.w.z.
animistisch-religieuze doeleinden bedreven werden en niet in eerste instantie als
wreedheden werden gevoeld door den bedrijver.2)
In welk verband men het woord van Shakespeare mag aanhalen: ‘There 's nothing
good or bad on earth, but thinking makes it so.’ Grooter bewustzijn schept grootere
verantwoording, en het lijkt er niet naar, dat wij de onze werkelijk kunnen dragen!
Zeker maakte de Europeaan een eind aan tallooze schadelijke en naar ons inzicht
schandelijke praktijken onder de zoogeheeten achterlijken: men denke slechts aan
de vroegere gebruiken in verband met het verkrijgen der poepoeq, uit lichaamsdeelen
bereide tooverbrij, voor de zoo kundig gesneden en aesthetisch zoo
bewonderenswaardige staven der Sumatraansche Bataks. Maar tegelijk, o ironie,
aarzelde hij geen oogenblik - om een voor de hand liggend voorbeeld te kiezen - om
gekleurden voor het front te recruteeren tijdens zijn infamen wereldoorlog, waarin
heel wat koppen gesneld werden, en dat zeker niet voor ritueele doeleinden!3)
Het is de pretentie van den blanke en de dubbelzinnigheid zijner handelingen,
welke soms weerzinwekkend kunnen zijn. Men vraagt zich dan echter af, of dit niet
enkel de diepe kloof geldt tusschen het ‘verste ideaal’ en de ‘nuchterste praktijk’,
waaraan de mensch nooit ontkwam sedert den dag, dat hij er bewust een ideaal op
na hield en tegelijkertijd zich in de bittere, ja barbaarsche praktijk van het leven met
geweld of list moest blijven handhaven. Deze kloof toch is er altijd in alle landen
geweest, en

1) Men vergelijke o.a.: Het Vaderland van 18 Sept. '31; Bevrijding No. 4, 3e jaargang; Dr. Jan
Romein in de Groene Amsterdammer van 14 Nov. '31, en het artikel van O. Welsch in de
Koloniale Rundschau van 30 Mei '31.
2) En zelfs niet altijd door wie de wreedheid onderging. Het is bijv. bekend, dat op de
Tonga-eilanden inboorlingen zich vrijwillig aanmeldden om geofferd te worden!
3) Frankrijk haalde 310.000 werksoldaten en 570.000 frontsoldaten uit de koloniën, volgens
andere opgaven 680.000 frontsoldaten. Honger en verwoesting en onverzorgde akkers
wachtten de terugkeerenden, die thans tot de oproerigste en gevaarlijkste zwarten in Afrika
behooren.
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het is begrijpelijk, dat zij dreigender zou gapen naar de mate het bewustzijn van den
mensch zich vollediger ontplooide.
Toch geloof ik, dat wij nog dieper moeten graven in het Europeesche cultuurleven
voor een verklaring van den vaak geheel onoverbrugbaren afstand tusschen woord
en daad bij den Westerling. Berust deze in oorsprong niet deels, gelijk zoovele feilen
in onze weinig harmonische cultuur, op de tweespalt van een Grieksch en een Gothisch
levensbeginsel, die zich ook in de kunst zoo sterk heeft gewroken, zooals ik den lezer
een volgend maal hoop duidelijk te maken? Is niet de groeiende cultuurhaat ook, in
zoovelen sluimerend aanwezig of gistend werkzaam, voor een deel terug te voeren
tot een haat tegen de ondragelijke spanningen dezer fundamenteele tweeslachtigheid?
Want het lijdt geen twijfel, dat de Westerling den dwang zijner zelf opgelegde cultuur
slecht verdraagt. In de gevoeligsten, de edelsten onder ons leeft bijna steeds iets van
Rousseau of iets van Tolstoy. En hoevele ‘gewone menschen’ loopen er niet rond,
die zich in hun hart het circusbeest voelen, dat heel den dag netjes pootjes moet geven
aan den autocratischen oppasser of, misschien moeilijker nog, aan den democratischen
collega. Alle Westersch persoonlijkheidsbesef ten spijt, weten zij zich enkel een
automatum te zijn in het onverbiddelijk en onverbrekelijk stelsel der cultuur, en zelfs
in het uur der ontspanning achten zij zich verplicht, hun courant te lezen - wat, wil
men het naar behooren doen, nog een heele taak is!
Ondanks al zijn vrijheidsleuzen voelt de Westerling zich onvrij. Daarom snakt hij
naar zijn vakantie, daarom hunkert hij steeds er op uit te trekken, en dit gewoonlijk
niet met de nobelste bedoelingen: de Engelschman, thuis een model van zedelijk
gedrag, meent het in Parijs, zóó dicht nog bij huis, er wel eens van te kunnen nemen....
En dit is het instinct dat, vooral in het verleden, zoovelen ook naar de koloniën dreef:
dáár kon men geestelijk vakantie nemen op gigantische schaal: daar kon men het
voordeel genieten tot het blanke ras der Europeesche Kaukasiërs te behooren, zonder
dag in dag uit den loodzwaren ballast zijner cultuur te moeten torsen: daar kon men
zich wereldleider wanen of noemen en.... het circusbeest vroolijk laten rennen
waarheen het wilde. Een toomeloos machtsmisbruik en een nog toomeloozer
prostitutie was van deze mentaliteit het onvermijdelijk gevolg.
Inderdaad, het zijn niet enkel de generaals geweest, die zooveel kwaad deden - of
doen. Naast de moedwillige benadeeling der gekleurden stond trouwens van den
aanvang af de niet-gewilde; waarbij men in de allereerste plaats denkt aan de
verspreiding van talrijke ziekten onder volken of volkjes, die deze nooit gekend
hadden en er dus ook niet den minsten weerstand tegen konden bieden. Prof.
Kohlbrugge geeft ons enkele ontstellende cijfers hierover in zijn Systematisch en
beschrijvend Leerboek der Volken-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

IX

AFB. 9 - AARDEWERK FIGUUR VAN KLEINE AFMETINGEN MET EEN GORDEL VAN DANSRATELS,
ZAPOTEEKSCHE STIJL. DE ZAPOTEKEN BEWONEN HET GEBIED OAXACA IN MEXICO
(VOLKENKUNDIG MUSEUM TE BERLIJN)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

X

AFB. 10 - AAN WEERSKANTEN MET ROODE, WITTE, GELE EN ZWARTE FIGUREN VERSIERDE DUBBELE
DEUR, HOOGTE M 1.80, TORADJA'S VAN MIDDEN CELEBES
(RIJKSMUSEUM VAN ETHNOGRAFIE TE LEIDEN)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

21
kunde1), cijfers, die zelfs een koelbloedigen lezer wel even den schrik om het hart
zullen doen slaan. Wie deze getallen leest zal het niet verbazen, dat de inboorlingen
der Marquesas eilanden - zij stierven bijna uit aan de vliegende tering - de sombere
levenspreuk hadden: ‘De hybiscusplant groeit, het koraalrif verspreidt zich altijd
meer, maar het menschdom sterft uit.’ Het zou de spreuk van vrijwel alle Zuidzee
eilanden en van nagenoeg geheel Amerika geweest kunnen zijn.
Dit alles en veel meer nog behoort echter tot wat men noemen kan de eerste en
blinde ontmoeting van den blanke met den gekleurde. En nu is, of was althans tot
vóór korten tijd en is nog bij velen, de historische voorstelling van zaken deze, dat
den gekleurde weliswaar aanvankelijk vele ongerechtigheden zijn geschied, maar
dat de groote verrijking ten gevolge zijner aanraking met de Westersche cultuur, de
meestal noodzakelijk bedreven wreedheden minstens, of zelfs ruimschoots, vergoedde.
Tegen deze opvatting mag met eenige klem stelling worden genomen. Wat betreft
de eerste eeuwen van handel op of kolonisatie van exotische gebieden, berust zij op
pure wilde fantasie: pas zeer, zéér langzaam is bij den Europeaan eenig werkelijk
verantwoordelijkheidsbesef ontwaakt en in vele gevallen ook dàn pas, toen hij
begreep, dat dit zijn eigen voordeel beteekende of wanneer het eenvoudigweg niet
langer ging zooals het ging. Wij mogen in dit verband niet vergeten, dat ook in onzen
Oost, waar op dit tijdstip de toestanden gunstiger schijnen dan ergens anders in de
koloniale wereld (Afrika!), de zwarte dagen van het beruchte ‘cultuurstelsel’ niet
zóó ver in het verleden liggen en dat pas in 1915 het laatste overblijfsel, in den vorm
der verplichte koffiecultuur, officieel werd opgeheven.
En wat waren dan wel voor het overige deze cultureele verrijkingen ten gevolge
der aanraking met het Westen, nadat de blunderbussen eerst den noodigen eerbied
voor dat Westen hadden afgedwongen? Ik schreef over Mexico en over de
meedogenlooze en vaak volstrekt noodelooze vernieling van gebouwen, plastieken
en kleinodiën van onschatbare waarde. Maar hierop valt in laatste instantie geen
oordeel te fundeeren omtrent de wederzijdsche verhoudingen of invloeden. Immers,
ook de primitieve of z.g.n. primitieve mensch heeft nooit geaarzeld, waar en wanneer
hij het noodig achtte, de hoogste kunstuitingen van zijn buurman of van.... zichzelf
te vernietigen! In l a a t s t e instantie is de vraag deze, wat kwam er voor het verwoeste
in de plaats? En nu reflecteert de kunst wel niet alles, maar toch veel, ja bijna alles
van hetgeen er in een land of een volk of een tijd aan geestelijke krachten werkzaam
is.
Welnu, ge vindt hierbij afgebeeld2) als een voorbeeld van versieringskunst

1) J.B. Wolters' Uitg. Mij., Groningen-Den Haag, 1930, blz. 141 en 142.
2) Om technische redenen kan deze afbeelding eerst bij het tweede deel van dit artikel worden
opgenomen. (Red.)
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in het prae-Columbische Amerika, zóó men het strikt gesproken niet geheel juiste
woord ‘versieringskunst’ hier aanvaarden wil, een fragment van het inwendige van
een tempel der Zapoteken te Mitla, in den tegenwoordigen Mexikaanschen staat
Oaxaca. Is het noodig er op te wijzen, hoe zeldzaam fraai dit ornament in allen
eenvoud en in alle beheerschdheid is? Het staat reeds ver van het expressionistisch
spontaan of kinderlijk wreed ornament van natuurvolken1): men voelt, dat een volk
als dit Zapoteeksche zich reeds een geordend levensbeeld moet hebben geschapen,
over een zeker organisatorisch vermogen moet hebben beschikt, om een zoo duidelijk
gewild en in zijn streng geometrisch rhythme zoo prachtig vastgehouden ornament
te kunnen scheppen. En tegelijk beseft men, hier nog met een oervolk te doen te
hebben: uit de ingehouden, schier verbeten kracht spreekt iets van een magische
demonische oerdrift. Het is juist dit tegelijk weerbarstige en welsprekende, dit tegelijk
gedrongene en vrije, deze vaart in deze beheersching, dat zulk een ornament in zijn
merkwaardige overgangen van dynamiek tot statiek zoo boeiend en meesterlijk doet
zijn.
Hier is stijl. Geen kunstzinnige tooverformule, lezer, geen vormhocuspocus,
evenmin het Open-U-Saesam van een nieuw ‘isme’ of een a priori aesthetiek. Maar
werkelijke stijl: niets dan de rechtstreeksche, de zoowel onwillekeurige als
diep-noodzakelijke, formeele uitdrukking en formeele verwerkelijking van een rijk
en machtig, collectief z i j n .
Dit bouwwerk bleef gespaard. Maar wat kwam elders in de plaats van het
niet-gespaarde? Ontelbare gevels werden in den loop der eeuwen neergehaald,
ontelbare nieuwe opgetrokken.... Waar eens in Mexico-City Montezuma's Tempel
van de Zon had gestaan, verrees de kathedraal van den conquistador, die den barbaar
eens voor al de glorie van het Westersch Katholicisme zou openbaren. Ruim 'n eeuw
moet men aan het kolossale gewrocht gewerkt hebben, maar het resultaat is ten hemel
vloekend.
‘The interior of Mexico Cathedral was one of the vulgarest sights it has been our
misfortune to look on. It was rankly, irretrievably vulgar.’2) - Onherroepelijk en
stinkend vulgair: de krasse woorden schijnen inderdaad toepasselijk op het overgroote
deel der Spaansche kerken, kloosters of kathedralen in Mexico. De stijlloosheid, de
onbegrijpelijke overlading (vergelijk hiermede eens de Voor-Indische barok, wanneer
men dan per se barok wil hebben!), de grof naturalistische schilderijen per dozijn,
de stuitende heiligenbeelden, van gouden kroontjes voorzien en vaak in katoentjes
of kantjes gestoken, heel deze verpletterende uitstalling en opstapeling van goud en
marmer en satijn en brokaat, dreunend van smakeloosheid,

1) Hier gebruikt in den zin waarin Fritz Schultze, omstreeks 1900 naar ik meen voor het eerst,
het woord gebruikte in tegenstelling zoowel tot de hooger of lager ontwikkelde Barbaarsche
volken, als tot de eigenlijke Cultuurvolken. In de 19de eeuw kende men slechts één
onderscheid: tusschen ‘wilde’ en ‘beschaafde’, dus tusschen natuur- en cultuurvolken!
2) Channing Arnold and Frederick J. Tabor Frost in the American Egypt, a record of travel in
Yucatan.
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- het doet werkelijk versteld en beschaamd staan. Met deze en soortgelijke fabelachtige
monstruositeiten van Europeesch barbarisme werd de arme heiden gemakkelijk
doodgegooid, maar inmiddels lijkt de confrontatie der beide culturen wel wat pijnlijk!
Niet, dat men overal nu juist op déze wijze te werk ging. Den pompeuzen nadruk
van den praallievenden Spanjaard zal men elders, in onzen Oost bijv., gelukkig niet
tegenkomen. Gelukkig - en toch schuilde hierin een zekere passie, welke in haar
soort soms respect afdwong. Men is elders minder opzienbarend, voorzichtiger of
puriteinscher te werk gegaan, maar ik betwijfel, of de resultaten van een aesthetisch
oogpunt uit zooveel verheugender waren....
Ik denk bijv. aan de kerkjes op het eiland Nias ten Westen van Sumatra, bijna alle
niet meer dan ‘krotten,’ om het woord van Dr. H.Th. Fischer aan te halen.1) Hoe schril
steken deze loodsen met zinken dakbedekking af tegen den zoo stoeren en schoonen
oorspronkelijken huizenbouw der Niassers! Waarom ook hier niet allang geprobeerd,
wat eindelijk elders werd aangedurfd - in Midden Celebes bij de Toradja's, wier
huizenbouw en snijwerk op een zoo hoog peil staat (afb. 10) - n.m.l. de inboorlingen
zelf hun kerken in den inheemschen stijl te laten optrekken? Indien het den zendeling
veroorloofd is, de vaak zoo karaktersterke en uitdrukkingsrijke Niassche
voorouderbeeldjes en bloc te verbranden, dan rust anderzijds toch zeker de
verplichting op hem, te behouden wat ook maar eenigszins behouden kan worden
en den kunstzinnigen scheppingsdrang dezer menschen in andere banen te leiden.
(afb. 4)
Helaas bezit de Europeaan hiertoe gewoonlijk den noodigen smaak noch tact. En
men is bevreesd, in een geval als het bovenstaande, dat de animistisch exotische sfeer
het Godshuis zal binnendringen. Alsof deze sfeer ooit buiten gesloten zou kunnen
worden; alsof een ‘zuiver’ Christendom - gesteld dan altijd, dat wij weten wat een
zuiver Christendom is, want de zendelingen onderling zijn het daarover niet eens denkbaar zou zijn onder een bevolking als de Niassche!
In Polynesië gaan, naar men zegt, de gekerstende bruinen wel ter kerke met een
paar schoenen in de hand - ondenkbaar, dat zij deze ook nog zouden kunnen
aantrekken - en een hoogen hoed op het hoofd, en bij voorkeur hooren zij een preek
over Jonas in den walvisch. Deze geschiedenis toch komt het dichtst bij hun eigen
wonderverhalen, waaronder de legenden van den halfgod Maui - die o.a. een groot
eiland van den bodem van den Oceaan moet hebben opgehengeld met 'n haak, uit
zijn grootmoeders onderkaak vervaardigd - een populaire plaats innemen. Hetgeen
volstaan mag ter staving van het beweerde, dat van een zuiver Christendom onder

1) De Zending als Kultuurbederver, Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 10 en
17 April 1931.
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zulke volken voorloopig geen sprake kan zijn. Waarom hen dan een zoo
onaesthetische en onhygiënische kleeding opdringen als de z.g.n. Mother Hubbard,
of hen hun oude en prachtige, ceremonieele dansen ontnemen?1)
Men moet niet meenen, dat ik de zending als de gevaarlijkste vijand der exotische
cultuur en kunst beschouw. Verre daarvan; zij deed oneindig minder kwaad en veel
meer goed dan, laat ik zeggen, handel en industrie, welke in hun niets ontzienden
dorst naar steeds grootere afzetgebieden zoovele volkskunsten den genadeslag
toebrachten. Maar tenslotte kunnen de missionaire, de industrieele, de politieke, de
algemeen-cultureele en last but not least de aesthetische zijden van dit vraagstuk
geen oogenblik wezenlijk gescheiden worden. Het een steunt het ander, vloeit vaak
in het ander over. Het is dé invloed van West op Oost; een invloed, die in hoofdzaak
destructief was en het voor een groot deel nog is, die in elk geval de menschheid in
k u n s t z i n n i g opzicht a l l e r m i n s t tot zegen was.
Een volgenden keer zullen wij, in nader verband tot de kunst, de vraag stellen
welken invloed het Oosten op het Westen uitoefende.
(Wordt vervolgd)

1) Ook in een cultuurland als Britsch-Indië kan van een ‘zuiver’ d.i. Europeesch Christendom
geen sprake zijn. Ik volsta hier met te verwijzen naar het onlangs verschenen, belangwekkend
werkje van Prof. Dr. Friedrich Heiler: De Openbaring in de Godsdiensten van Britsch-Indië
en de Christusverkondiging (voorwoord Prof. Obbink, Uitg. Mij. H.J. Paris te Amsterdam).
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De kunst der boschjesmannen
door W. Steenhoff
VAN de kunst der Boschjesmannen - evenals van andere praehistorische rassen komen ons 'n enkelen keer in een tijdschrift afbeeldingen onder de oogen, die als
primaire kunstpogingen zoo verbluffend zijn, dat we er wel meer van zouden willen
zien tot nadere kennis. Die gelegenheid werd ons geboden onlangs door een
uitgebreide tentoonstelling in het Sted. Museum te Amsterdam, waarbij zeer vele
exemplaren in ware - dat is: meters lange - grootte. 't Zal wel onnoodig zijn hierbij
te vermelden, dat het niet de origineelen zijn (rotsblokken en holenwanden kunnen
bezwaarlijk vervoerd en geëxposeerd worden!) maar copieën, geteekend en veelal
gekleurd. Onder dit voorbehoud moesten dan ook die curieuse kunstproducten naar
hun waarde geschat worden. Want hoe conscientieus en vaardig de copieën ook
uitgevoerd mochten zijn, van de origineelen konden we daardoor toch maar kennis
nemen uit de tweede hand. En dan, bij zoo'n groote menigvuldigheid valt de eene
nabootsing allicht iets beter uit dan de andere! Een voordeel echter was de
aanwezigheid van verscheidene foto's, direkt naar de natuur, waardoor de
overeenkomst van copie en origineel herhaaldelijk te controleeren viel. (Dit op zich
zelf kon al strekken tot een heilzame oefening van het oog, dat scherp wil leeren zien
- te betwijfelen echter of velen van dat profijt gebruik maakten.) Meermalen - zoo
niet steeds - moest het dan blijken, dat de copieën van de origineelen wel een
oogenschijnlijke gelijkenis gaven, maar in de karakteriseering nogal te kort schoten.
Aan deze voorafgaande critische opmerkingen kan nog toegevoegd worden, dat de
copiïst het noodig scheen te achten de kleur der wanden, of bazaltblokken (als fond)
aan te geven, maar daardoor zich aan een, in dit geval wel bedenkelijke - en zeker
misplaatste - vrijmoedigheid schuldig maakte, of wel: buiten zijn boekje ging. Want
het kan ons hier toch gansch onverschillig laten welke mooie schakeeringen - dikwijls
Kandinsky-achtige kleurwolken - in die verweerde steenblokken te zien zijn of, ....
te fantaseeren. Wat we hier verlangen is niet: een subjectieve interpretatie van het
gegeven: holenwanden, of steenblokken met geteeken en geschilder er op van verleden
menschengeslachten, - we vragen alleen naar een objectieve, getrouwe weergave
van het werk dier natuur-artiesten op het eenig materiaal, dat hun dienstbaar kon
zijn: natuursteen. Zoo moesten we dus in zekeren zin tusschen de regels door van
den vertolker heenlezen, om den zin te vatten van die oer-oude taal in beeldschrift.
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Buiten de teekeningen en schilderingen (in aardverven) waren er echter ook een
aantal afbeeldingen van dieren, die niet geteekend werden, maar in den steen uitgebikt.
Hier was de reproductie van het oorspronkelijk beeld veel betrouwbaarder, daar ze
meer mechanisch was verkregen door het afdrukken van het origineel - ongeveer als
een prent van de begraveerde plaat. Het heet, dat deze dierfiguren zéér ver in het
verleden terug gaan (het begin der rotsschilderingen in Zuid-Afrika wordt geschat
op ongeveer 9000 v.Chr.; ze werd voortgezet tot in de vorige eeuw) ze maakten in
ieder geval een allerbelangrijkst deel uit van de tentoonstelling. Want, hebben we
hier al niet werk uit den allervroegsten tijd, dan is het toch verbazingwekkend wat
met zulke primitieve technische middelen op den hobbeligen rotssteen werd bereikt.
Daarbij treft niet minder het streven naar een plastische, geprononceerd realistische
voorstelling. Het is hier meer een uitbeelden van het lichamelijk wezen met alle
kenmerkende bijzonderheden, door scherpe observatie nagespeurd, dan het
uitschrijven in lijnen der gedaante. Opmerkelijk ook, dat in deze serie geen
menschfiguren, doch alleen dieren voorkomen, terwijl deze niet in meerderheid, doch
enkelvoudig werden voorgesteld. Dit wijst er op, dat hier de dieren in de verschillende
exemplaren, naar hun aard en gesteldheid, als zooveel afzonderlijke objecten, tot
nauwlettende studie naar de natuur dienden. Als een treffend voorbeeld wordt hier
gereproduceerd de rhinoceros, die, hoe onbeholpen dan ook, in de karakteriseering
van de soort en door de stofuitdrukking, onwillekeurig doet bedenken, dat het een
uiting is, ontelbare eeuwen voor den tijd, dat Rembrandt zijn olifant teekende. Maar
tevens, naast de objectieve, welk een suggestieve karakteriseering der vervaarlijkheid
van dit monster, als een zwaar bepantserd vernietigingswerktuig, wanneer we het
ons in zijn logge kracht losgebroken denken.
Behalve deze rhinoceros waren er zooveel andere dierstudie's met overeenkomstige
kwaliteiten van karakteriseering en dikwijls een uitbeelding der dieren in hun
verschillend aanschijn, op de wijze die wij schilderachtig zouden noemen. Daar
waren olifanten, die nog deden raden de gedaante van den mammouth, en andere
wilde dieren, maar ook de zachtaardiger of minder gevaarlijke soorten: herten,
giraffen, struisvogels, schildpadden, enz. De giraf in 't bijzonder schijnt deze menschen
uit de prilste jaren der kunstgeschiedenis, met hun aangeboren gevoel voor den lijn,
te hebben aangetrokken - de langgerekte en zacht-verglijdende lijn, gelijk die - als
soms bij een vrouwfiguur - ononderbroken loopt van hoofdtop tot den voet.
De tentoonstelling leed zeer aan overmatigheid, wat niet gunstig was voor het
samenvatten van de velerlei indrukken tot een algemeen inzicht. Wel was er een
uitgebreide catalogus, blijkbaar opgesteld door geleerden, die een speciaal-studie
van dit onderwerp gemaakt hadden en ter plaatse vele schriften vulden met
aanteekeningen - ter plaatse, dat is in verschillende
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deelen van dien onderpunt van Afrika: Zuid Rhodesia, Transvaal, het Kaapgedeelte
en zoo naar het Westen. De oningewijde, of volkomen leek op dit studieveld der
kunstgeschiedenis, kon uit die geleerde voorlichting te weten komen, dat er bij dien
overvloed van kunstproducten (of kunstcuriositeiten!) over een welhaast onafzienbare
lengte van tijden, te rangschikken viel naar soorten, stijlen en ook perioden - voor
zoover er hier althans een ontwikkelingsgang zich volgen laat. Het werd hem dan
echter al gauw duidelijk, dat het toch veelal bleef een tasten in het duister, met al te
willekeurige definitie's en zwevende hypothesen. Alleen waren er onder die
aanwijzingen enkele gereedelijk aanvaardbaar, zooals betreffende de periodieke
tusschenpoozen bij de beschildering van een vele meters lange steenvlakte. Het
geheele tafereel werd hier beheerscht door twee ontzaggelijke olifanten, uiterst
sommair in de aanduiding der vormen en ruw aangeverfd. Ze waren zeer
belangwekkend om hun sterk archaïstisch karakter. Maar over die ontzaggelijke
lichamen heen, die ruimelijk leege plekken overlieten, was het vol gekrabbeld en
vol gesmeerd met lilliputter figuurtjes, die kennelijk teekenen van een verder
gevorderd teekenvermogen vertoonden. Want die natuurartiesten hadden weinig
piëteit voor het werk hunner vaderen; ze beteekenden, beschilderden alles wat binnen
hun bereik was - ongeveer als in onzen tijd boomen, of anderzins in de vrije natuur,
in het verloop der jaren door namen of zinnebeeldige figuren, blijven getuigen van
een momenteelen scheppingsdrang der voorbijgangers!
Nog kon uit die tentoongestelde talrijkheid opgemerkt worden, dat bij een
verschuiving van Noord naar Zuid het werk minder sober werd, ook bonter, waartoe
allicht de kleuriger steensoort, als ondergrond, aanleiding gaf. Dit gedeelte was
overigens niet het aantrekkelijkste van de tentoonstelling.
Intusschen moest de weetgierige oningewijde, betreffende enkele gewichtige
aangelegenheden van zakelijken en technischen aard, in 't onzekere blijven. Hij kon
bijv. vergeefs zoeken naar een antwoord op de vragen, die van zelf bij hem opkwamen:
welk bindmiddel zouden die menschen voor hun aardverven gebruikt hebben en, in
direkt vervolg hierop: hoe is het te verklaren dat hun producten, zoo niet op de
beschutte holenwanden, dan toch op de verspreide rotsblokken buiten, duizenden
jaren lang aan alle mogelijke schadelijke inwerkingen weerstand konden bieden,
zoodat ze thans nog zichtbaar zijn? Dit bracht wel eens twijfel over den beweerden
ouderdom en deed zelfs het vermoeden rijzen van eenigerlei mystificatie. Echter,
wat komt er ten slotte precies de ouderdom op aan bij al deze dingen, als uiting van
een ras, dat in beschaving of geestesontwikkeling, als 't ware van de afbakening der
tijden afzijdig staat. Het belangrijke van deze ongewone tentoonstelling was een
demonstratie op ruimste schaal van het wonderbaarlijk teekentalent der
Boschjesmannen en de verwantschap van hun kunst aan andere kunstsoorten uit
praehistorische tijden, in 't bijzonder van de
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holbewoners op de tegenwoordige grenzen van Frankrijk en Spanje. Die
boschjesmannen kunnen we ons om hun uiterlijk zeker niet voorstellen als ideale
typen van het menschelijk geslacht (al schijnt het ras in het verloop der tijden
lichamelijk zeer verschrompeld te zijn). De bovenmatige lengte en de slankheid
hunner geteekende menschbeelden moest daarom te meer opvallen. De grieksche
proportie, volgens welke een kop ruim zeven maal in de lichaamslengte gaat, werd
hier nog ver overtroffen. We kunnen allerlei gissingen maken naar de oorzaak van
deze logenstraffing der stelling, dat een kunstenaar steeds geneigd is iets van het
eigen wezen in zijn scheppingen te leggen - reeds door Leonardo zijn leerlingen, ter
inachtneming bij hun werk, voorgehouden. Mogelijk dat de buitensporige gerektheid
der lichamen op de teekeningen der Boschjesmannen voortkwam uit een neiging tot
idealiseeren, of wel, om daarmee te verzinnebeelden de verhevenheid van het
menschwezen boven alle andere schepselen. Van een naturalistische waarneming,
of wel van een bedoeling tot kenmerken van het individualistisch wezen - als bij de
dieren - is hier zeker geen spoor. Wèl echter openbaart zich daaruit - als bij de herten
en reeën - een zin voor edele gevormdheid, die verrassend is voor deze onbeschaafde
en weinig schoon-gestalte Afrikaansche inboorlingen.
Het menschbeeld is rudimentair aan te duiden (op sommige teekeningen, kon het
lijken, werd dit gedemonstreerd) door vijf strepen - romp, armen en beenen - met als
toppunt een bolvormig iets - het hoofd. Maar niet alleen is derwijze een lichaam te
herkennen gegeven, ook door de plaatsing der strepen, ten opzichte van elkaar, wordt
gesuggereerd een stand, een actie, een beweging.
En juist dit balancement van lijnen, als aanvankelijke aanduiding van een lichaam,
't zij in strakheid van houding, 't zij in beweging, is uit het vrije spel der verbeelding,
omdat het bepaald wordt door de wijze waarop de waarnemer geneigd is een
verschijning der realiteit aan te zien. En dan blijkt het, dat deze primitieve menschen,
zoo ver van alle civilisatie, toegerust zijn met een zin voor gratie, voor een elegante
lenigheid van lijnen, voor een sierlijk zich wenden en keeren, gelijk bloemstengels.
Misschien is het hieraan ook toe te schrijven, dat onder alle praehistorische
kunstenaars, alléén deze wilden uit Rhodesia het landschap trachtten voor te stellen
en dan vooral ook, met kennelijke voorliefde, een boom afzonderlijk, in blad en in
bloei.
Intusschen teekenden zij niet uitsluitend uit behagen in de fraaiheid van een
lijnenschriftuur. Bij de Zebra's, met hun regelmatig gestreepte huid, toonen zij hun
begrip van de vormelijke gesteldheid, van het verloop der lijnen in hun ommegang
of breking, naar de wijkingen of verkorten in het vlak. Bovendien was er hier de
bekoring van het decoratieve.
Gelijk bij alle aanvankelijke kunstpogingen, zijn de figuren steeds in profiel
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HURKENDE MAN (ZUID-RHODESIA)

VROUW EN TWEE MANNEN (ZUID-RHODESIA)

RHINOCEROS; (WEST-TRANSVAAL) IN DEN STEEN UITGEBIKT
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OVER EEN BRUG KRUIPENDE MENSCHEN (NOORDELIJKE STIJL)

BOOM (NOORDELIJKE STIJL)
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gegeven - de afbakening van een gedaante in de ruimte door den omtrek. Er kan
opgemerkt worden, hoe juist van zoo'n primitieve poging uit elementen van
monumentale en van styleerende kunst als het ware natuurlijkerwijs, in grondbeginsel,
zich manifesteeren. Zoo was er een tafereel, voorstellend twee mannen, die een
zwaren balk dragen. Ze zijn overlangs gezien, profileerend tegen den achtergrond het vlak dringt zich hier van zelf op. Den balk dragen zij op hun schouders, dien
steunend met de armen en om hem in evenwicht te houden, is de stand der opgeheven
armen gelijkvormig. Alles wordt daardoor zuiver symmetrisch en volkomen
overeenkomstig - als beeld der krachtsaanwending van hen tweeën-in-eendracht. De
creatieve daad ging hier rechtstreeks uit van de bedoeling: twee menschen voor te
stellen die een balk dragen en tevens het duidelijk te maken, dat die balk zwaar is.
De tentoonstelling deed ook inzien, hoe, buiten een haast geraffineerden keurzin
voor vormen en lijnen, het geest- en verbeeldingsvermogen van deze onbeschaafde
kunstbeoefenaars ook wijders werkzaam kon zijn - of liever hoe zij door uitbeelding
dit te kennen gaven.
Zoo waren er de voorstellingen met fabelachtige wezens, demonen en dieren.
Wonderbaarlijke fantasieën op de werkelijkheid - denkbeeldige, onwaarschijnlijke
wezens, maar toch van bestaan geloofwaardig gemaakt, door hun redelijkheid van
constructie, welke we bij alle organismen in de natuur waarnemen. Vreemdsoortig
maar toch bestaanbaar, als bij de grillige fantasieën van Jeroen Bosch ook bevonden
wordt.
Wonderlijk dan weer: een groote voorstelling van een landschap, (dat een hof kon
lijken) met boomen en menschen - wonderlijk om de raadselachtige beteekenis van
banen of zwermgangen door het tafereel, van korte streepjes in velerlei bewegingen
en kolkende wentelingen, maar daar met zekere ordelijkheid gebonden, als een
cosmische werking, gelijk in Vincents laatste scheppingen. Een dergelijke zinrijke
intentie - al is het nog zoo onbewust of instinctmatig - kunnen we hier echter kwalijk
aannemen.
Nog waren zeer belangwekkend andere voorstellingen, deze van kennelijk zinrijken
inhoud, betrekking hebbend op hun geloofsleer, mythen, eerediensten en ritueele
gebruiken. Belangwekkend - want daardoor krijgen we een kijk in een wereld van
mysteriën, met de beelden die haar bevolken, die ieder geslacht en iedere tijd zich
schept, van uit de ingeboren zucht boven de realiteit van het alledaagsche - of het
voorbijgaande - uit te komen. Maar te gelijk is er, als noodgedwongen door dezelfde
reëelheid waaraan de mensch vastzit, weer de behoefte om alles met zijn
onontbeerlijke zintuigen te benaderen en wil hij, als een houvast, tot tast- en
zichtbaarheden maken, of tot iets stoffelijk-essentieels, dàt, wat in wezen bovenzinlijk
en zonder lichamelijkheid is - onbenoembaar door woorden. Maar de vormen en
beelden die hij zich kiest - of verzint - wijzigen zich weer, of veranderen geheel,
overeenkomstig de voort-zoekende beweging van de redelijke ver-
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mogens en de rustelooze driftwerking in de menschelijke natuur, waardoor de vitale
krachten van het leven in spanning worden gehouden. Altijd is er de beweging door
het zich hernieuwen om weer te veranderen - over lange tijdduren, maar ook binnen
de korte oogenblikken. Maar ook zijn er in dat proces de keergangen. We willen ons
voorstellen dat zoo'n Boschjesman, evenals zijn collega onder andere holbewoners,
of nog, uit latere negerstammen, al erg verbaasd zou staan over de belangstelling,
die zijn producten ondervinden bij de menschen van tegenwoordig met hun
vergevorderde esthetische beschaving en in de kunstbeoefening zoo veelzijdige
technische ontwikkeling. Wellicht zou hij - met die andere barbaren - zeggen: zijn
jullie na zooveel eeuwen en met al je technische perfectionneering ons nog niet
zoover vooruit, om, inplaats van meewarig neer te zien op ons pover en hulpeloos
kunstbedrijf, daaraan zooveel aandacht te wijden? - Zoo weinig vertrouwen in eigen
pogingen, zooveel wankelmoedigheid in je geloof, of.... is dit er soms in 't geheel
niet meer? Maar, dan was ons leven met zijn primitieve uitingsvormen toch wel veel
rijker en, èchter!
Hij zal niet kunnen begrijpen wat de reden is van de, voor deze moderne tijden,
zoo beteekenisvolle belangstelling in de producten van achterlijke wilden.
Het is, omdat de geblaseerde beschaafde mensch van heden zijn opstapeling aan
intellectueele waarden en zijn overbezonnenheid is gaan voelen als een belemmerende
ballast voor zijn geestelijken élan, - en nog, omdat de hedene cultuur van de kunst
een eeredienst heeft gemaakt, maar de devotie en de belangelooze geestdrift niet
meer kent. Heeft kunst de beteekenis van een religie? Er zijn in de geschiedenis der
menschheid zooveel godsdiensten - of zooveel ‘ware Leeren’ - met onderscheidenheid
(en onderlinge tegenstrijdigheid) van bedienaren, dogma's en ceremonieën. Er is
echter alleen D e Kunst, of ze dan al is uit het verste verleden, dan wel hoe ze zal
zijn in een verre toekomst. Zooals er in een cultuur-historisch overzicht zal worden
gesproken, enkelvoudig, van: ‘Geschiedenis der Kunst’ en, - meervoudig - van
‘Geschiedenis der Godsdiensten’. En als we uit verschillende tijdperken en rassen of van verschillende stroomingen en richtingen, de groote vertegenwoordigers kiezen,
we erkennen ze gelijkelijk als kunstenaar, of wel getuigenis-gevers van het eeuwig
Ware en Goede, onschokbaar door dwaling, of bijgeloof.
Want door de kunst manifesteert zich de Mensch, die eveneens in het verste
verleden en in gansch het toekomende, met zijn aandriften, verlangens en idealen,
in wezen, dezelfde zal zijn De ‘sterke en ontroerende stem der natuur’, in haar edelsten
en goddelijken vorm bij den mensch, zal altijd hoog en klaar uitklinken boven de
rumoerige geluiden en twistredenen van zooveel geestelijke instellingen en ook
schoonheidsleeren - gelijk ‘de Geest die boven de wateren zweefde’ uit het Boek der
Schepping.
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De verloofden
door Theun de Vries
Hij heeft zich naar haar neergebogen
en ziet in haar geheven oogen
een weerschijn van den donkren gloed
die doorstraalt uit de diepten van haar bloed;
en sprakeloos beloofde innigheden
voor lange nachten, en een trouw
van eindelooze jaren die een vrouw
in éénen oogopslag vermag te geven.
Zij kussen schuw en nemen elkaars handen.
Hij ziet seringen bloeien rond haar hoofd
en - voor het donker rood der lucht verdooft de laatste wolken in den vijver branden.
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Bruidsdag
door Theun de Vries
De dag straalt vuur en water uit.
Wind myrten om het raam der bruid
en speel het ronde lied der fluit!
Vanachter de verweerde muur
een beek roept zonder rust of duur o diepe zangstem der natuur! Het wordt àl zonniger rondom.
De zwanen nijgen in hun kom
een sneeuwig middagwellekom.
Zij ziet zich in den spiegel staan.
Haar glimlach roert de wereld aan zij voelt zich licht in licht vergaan.
Zij wandelt tegen 't hemelblauw
met oogen, groot van zon en dauw en schrijdend wordt zij gansch al vrouw.
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Jhr. Mr. James de Beyll, minister van Nuttelooze Zaken
door C. en M. Scharten-Antink
Eerste schrift
IK zet er niet meer ‘Dagboek’ boven.
Hoeveel dagboeken ben ik al niet begonnen in mijn leven, en nooit is er een langer
geworden dan enkele bladzijden! Behalve dan dat eene, smartelijke, van toen ik
zeven-en-twintig was, uit Rome. Een paar jaar geleden heb ik het verscheurd.
Waar de andere gebleven zijn? Ergens in een koffer misschien.
Ik herinner mij er één - ik was toen op White House gelogeerd, bij grootmoeder
Somerset - en de jeugd veroorloofde me nog, op dichterlijke wijs de kust van
Devonshire te beschrijven, te bezingen bijna! Maar ik verslikte mij in die
wijnmoerroode rotsen en sproeiende stortzeeën.... Waartoe erom te lachen? Zóó de
natuur genieten, zóó verlìefd zijn op de natuur, dat kun je alleen in je jonkheid. Je
bent er later te dor voor. Leven is ademen, en dus verbranden. Goed en wel. Maar
houdt het ademen je in leven, - het leven.... verschroeit je.
Een ander dagboek begon ik in Parijs, in dien tijd met d'Estournelles de Constant,
toen ik nog geloofde, dat de duistere machten, die de wereld beheerschen, te vangen
waren onder een netje van groen idealisme. - Wij hebben sindsdien wel anders geleerd.
Wie vangt de sombere doodskop-vlinder, die het Fatum der menschheid is?
En het laatste dagboek - 't is niet te gelooven - is nog pas enkele jaren oud, van ná
de groote misdaad. - Was dat óók groen idealisme, dat eenvoudige denkbeeld, waarvan
ik toen zoo veel verwachtte? Maar ik had het vooruit kunnen weten, hoe
gezond-verstand al even weinig als groen idealisme vat zou hebben op de gladde aal,
die sinds de schepping het menschdom verleidt.
Het was weer Parijs, en zelfs de Quai d'Orsay. De populaire minister, die in zijn
naam reeds de ‘schitterende’ welsprekendheid draagt, had me charmant ontvangen,
dank zij de introductie, die waarlijk niet hooger kon, - al behoorde zij tot het
verleden....
Ik.... behoorde blijkbaar te zeer tot de toekomst!
‘Cher monsieur, votre idée est tout à fait juste et même très ingénieuse, mais....
personne n'en voudra!’
Hij reikte mij de folio-vellen over van mijn ‘memorie’, die hij blijkbaar nauwlijks
had ingekeken, liet, beminnelijk lachend, me staan waar ik stond, en zonderde zich
langen tijd af in den salon daarnaast, met den Japanschen gezant.
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Ik gaf den veldtocht zoo gauw niet op, sprak in Genève met Sir E., aan wien mijn
neef v. K. mij had voorgesteld. Maar ik voelde dadelijk: hier was ik in de sfeer, waar
zóóveel onmogelijks voor mogelijk werd versleten, dat het droogweg-mogelijke er
zoo goed als geen kans had.
Mijn veldtocht en het dagboek erover knapten gelijkelijk af.
Neen, geen dagboeken meer over romantische hartewonden en hoogdravende
gevoelens of ten doode gedoemde plannen.
Ik ga in dit schrift simpelweg aanteekeningen maken, om er mezelf mee te
amuseeren, als ik góed oud zal zijn. (Ik ben nu slécht oud: 56 jaar!) En ik ga
aanteekeningen maken, omdat mijn geheugen me in den steek begint te laten.
Uit mijn jeugd herinner ik me alles. En bovendien herinner ik me alles.... dat ik
me niét zou willen herinneren, de meest waardelooze onnoozelheden: wat ik een
kwarteeuw geleden in Bazel voor een houten pijp met meerschuimen mondstuk
betaalde, - het telefoon-nummer van menschen, die al jaren dood zijn, - de voorletters
van alle eenigszins bekende mannen, wier naam ik een paar maal in de courant las.
Maar van de opmerkelijke voorvallen der laatste jaren vergeet ik precies de pointe,
of de trekjes, waar het op aankomt.
Laatst bijvoorbeeld die allervermakelijkste (en ietwat gewaagde) droom van mijn
Russischen kolonel en de twee echt-Hollandsche oude vrijsters v. B. tot O., - ik weet
alleen nog maar, dat de droom vermakelijk was.... het fijne ben ik kwijt. Jammer.
Het leven is toch al geen pretje, als je zoo leelijk bent als ik, en rood haar hebt.
Het weinige, dat de vroolijkheid erin kan houden, nu ook nog te verliezen door de
gaten in je memorie, dat is wat kras.
Maar James, wat ik je bidden mag, geen dagelijksche taak! 't Geen ik mij voornam
in het leven, heb ik nog nooit volgehouden. Misschien houd ik vol, wat ik mij niet
voorneem.
***
Met bevreemding merk ik: terwijl mijn vorige pogingen allen in het Engelsch waren,
ben ik dit schrift begonnen.... in mijn vaars taal! Mama was sterk, koel, helder van
hoofd. Vader was verstandig en goed, maar zwakker, - hoewel statig in zijn
diplomatieke harnas. Ik heb zelfs dat harnas afgelegd en voel mij daarom nog dichter
bij hém.
***
Wáárom ben ik nu eigenlijk opnieuw aangevangen met dit geschrijf? Voor den dag
er mee! Het is toch alleen voor jezelf. Doch ook bekentenissen aan jezelf zijn soms
moeilijk genoeg....
Want, jezelf... Wie is die ‘zelf’, tegen wien ‘je’ spreekt? En wie is die ‘je’?
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Zelfkennis. Heel mooi. Maar ik ken mijzelf volstrekt niet; niemand begrijp ik vaak
zóó weinig als juist dien meneer ‘zelf’.
Tusschen mijn Engelschen kostschooltijd - op die oude foto als Eton-boy, plat
kraagje, dophoedje, maak ik, met mal bakkes en al, nog het beste figuur, dat ik mijn
heele leven gemaakt heb - tusschen dien jongenstijd en mijn na-studie in Cambridge,
in die twee Hollandsche gymnasium-jaren en het studeeren in de rechten te Utrecht
(hoe ver ligt dat alles weg!) heb ik ook nog van de Hollandsche letterkunde genoten!
Wat was die Gotpieter, zooals we hem noemden, met zijn kalot en zijn braven
glimlach, goddeloos vervelend! Dat waren trouwens, onder ons gezegd, de heele
‘vaderlandsche letteren’ min of meer, - de onbetaalbare Schoolmeester en Pieter
Stastok uitgezonderd. Maar ik wilde op De Génestet komen, den ‘bevindelijke’ (het
woord is van tante van Heel) - De Génestet, die dichtte:
Ken u zelf, zei ik tot iemand.
Hij kon niet, hij was niemand.*)

't Kan zijn; dan ben ik maar ‘niemand’.
Zeker, ik meet 1.72 m, ik ben lichtelijk pokdalig - waterpokken, maar
ondertusschen! - en op mijn rechterneusvleugel heb ik een goudbruine bloedvin, te
plat voor een wrat en te dik voor een moedervlek, - decoratie, die verkeerd aankwam.
In mijn paspoort is het hokje ‘bizondere kenteekenen’ te klein om ze alle te bevatten;
doch zelfs zonder die zou iedereen mij dadelijk herkennen als James de Beyll, en
geen ander, aan mijn paardegebit en aan die verd.... en ridicule monocle, dien ik moèt
opzetten, als ik zien wil, zoo zwak is mijn linkeroog, - op die manier nog bedervend
het eenige mooie, dat men mij wel genadiglijk toeschrijft.
En, ja, die meneer, zeer correct als hij het zijn wil, en ‘net iemand, die het beter
gehad heeft’, als hij zich gaan laat, die meneer, die bekend staat als een geestige
zonderling, een gourmet, en een globe-trotter (Madame Block, ‘la Juive errante’, die
ik al maar weer tegen het lijf liep, eerst te Madrid en toen te Karlsbad, noemde m i j ,
hoorde ik onlangs, ‘De Vliegende Hollander’!) die meneer schijn ‘ik’ te zijn.
En zoolang ik voor een café zit, of een cigaret rook in den corridor van een D-trein,
of sta te praten in een salon, ben ik met die conceptie tevreden. Natuurlijk, ik ben
Jhr. Mr. James de Beyll, eenige zoon van Hendrik Jan de Beyll, die legatie-attaché
was te Londen en later H.M.'s Gezant te Lissabon en te Rome, - en van Betty
Somerset, de nicht van Lord Landsdale.
Maar als ik ergens onverwachts tot.... mijzelf kom, dan schrik ik. Wat is in diepste
waarheid onwezenlijker, neveliger, onpeilbaarder dan datzelfde ‘ik’?
Wie ben ‘ik’? Niemand klaarblijkelijk. Misschien zijn wij allen niemand, - of
alleen maar varieerende manifestatie's van Hetzelfde.

*) Wij onthouden ons van verbeteringen. De Beyll's gymnasiumtijd lag veertig jaar terug, toen
hij deze pagina schreef.
C. en M.S.-A.
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Waar besta ik uit? Uit heel veel oppervlakkig bijwerk rond één gloeiende, smartelijke
kern: verlangen! verlangen! verlangen! ....
Verlangen, dat nooit zijn oplossing vond; de verterende brand.
Basta.
Ging ik daarom misschien dit dagboek.... pardon, dit schrift uit de school van het
leven beginnen, omdat....?
Of was het inderdaad, omdat ik mij zou willen amuseeren met de dwaze
gebeurtenissen van elken dag, gelijk dien - ietwat gewaagden, of liever, laat ik eerlijk
zijn, heel erg gewaagden - droom van mijn Russischen kolonel en de twee brave
freules Van B. tot O., als ik goed oud zal zijn?
***
Morgen, onverwachts, - is het wel zoo onverwachts? - ga ik op reis. Mijn billet
(achter mijn hand gezegd: tweede klasse) Londen-Rome via Ostende, Brussel, Parijs,
is genomen. Ik lijk wel gek. Na den gemoedelijken, hoewel een weinig saaien winter
in Devon, bij de familie, logeerde ik nu juist zoo prettig in het aanstekelijk gezelschap
van Lady Woolsley. Ze is zoo geestig! Bijna zoo geestig, op haar Engelsch-leuke
manier, als Madame de Guermantes van Proust. Die moordend-scherpe
karakteristieken, soms in één woord, van menschen, die wij beiden kennen!
Maar geef ik inderdaad iets om haar, al kunnen wij het nog zoo, ik zou willen
zeggen, tintelend goed vinden?
Dwaal niet af! Wáárom een billet naar Rome? Rome, waar ik in geen kwart-eeuw
meer geweest ben, - et pour cause!
't Is immers niet in ernst om mijn jeugdigen neef Landsdale, dien ik - ik! - op het
rechte pad moet gaan brengen? ....
Waarom nam ik die vluchtige opdracht zoo grif aan?
Om vier woorden. Ik lijk wel gek!
***
Jonkheer Zonder-Thuis (dan alleen de povere garçonnière van drie-en-een-halve
kamer, dit ‘tout à fait gracieux pavillon’, hier in Parijs, waar ik nu zit) heb je niets
te schrijven? Gisteren in Brussel déjeuneerde ik bij mijn vroegeren clubgenoot De
G., en ik dineerde, de traditie getrouw, bij den ouden graaf N. N o m i n a s u n t
odiosa.
Het schijnt, dat in de diplomatie de mathematica nog steeds niet opgaat. Want 0
+ 0 = 0. Luchtiger kan het niet. Maar na die twee diplomatieke maaltijden voelde ik
mij allesbehalve luchtig, noch geestelijk, noch naar den lijve.
Wie sprak daar van nul? Ik ben er beneden. Weet ik niet uit mijn
kantoorklerkenhoofd: Mr. T.W.K. Baron de G.?
Schei uit! Die stomme voorletters blijven nu eenmaal onvergetelijk tot aan mijn
laatsten snik. Maar ook dat ik gister bij den ouden N. heb gegeten en gedéjeuneerd
bij De G. is zóó onbelangrijk, dat ik het ongetwijfeld zou
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hebben onthouden. Ik wilde alleen maar opschrijven wat amusant is, en boeiend, en
wat ik dus allicht vergeten zou.
***
‘Maman!’
En een nog doordringender gil: ‘Mamán!’
Ik zit rechtop in mijn bed. Het is al licht. Wie riep daar?
‘Mámán!’ Het klinkt als de kreet van iemand, die gewurgd wordt!
Ik vlieg mijn dekens uit. Mijn hart hamert. Ik kijk op mijn horloge. Vijf uur!
Even blijft het stil.
En opnieuw, snerpend: ‘Mamán! Mamán!’
Een stem in doodsnood. Daar gebeurt iets vreeselijks.... Ik weet niet, hoe gauw ik
de ceintuur vastknoop van mijn pyjama-jasje, mijn voeten in muilen schiet.
‘Mamán! Mamán!’
De benauwdheid in die stem....! Wie is het? een meisje? een kind?
De deur van mijn pavillon uit.... ‘Maman!’
Het komt over den muur van het huis ernaast.
In pyjama, de rooie muilen aan mijn bloote voeten, een matelot op, den monocle
in mijn oog (dien had ik nu heelemaal niet noodig op dat oogenblik, maar zoo doè
je!) haast ik de gang door, roep den concierge, want de voordeur zit nog op slot, haast
de leege morgenstraat langs en bel aan het buurhuis.
De deur gaat open. Ik zoek de loge; om den hoek van de vestibule is ze, onder de
trap.
‘Concierge!’
Een gebrom achter de glazen deur met het dichte, groene gordijntje.
‘Concierge!’
Uit de verte klaagt het opnieuw, hartverscheurend: ‘Maman!!’
‘Concierge!!’ schreeuw ik en bons op de ruit.
Bleek, ongaar van den slaap, woedend, kijkt een klam gezicht om het groene
gordijntje heen.
‘Mamán!!’
‘Concierge, hoor je dan niet? Er gebeurt een ongeluk!’
Ik versta niet wat hij zegt, maar mijn fel gespannen angst léést het van zijn
verachtende lippen:
‘C'est un perroquet, imbécile.’
Op mijn rooie muilen, monocle in mijn oog, sta ik, verpletterd, aartsbelachelijk,
en herkennend, aan mijn nog van angst trillend hart, de smartelijke nutteloosheid
van zooveel andere, heftige gemoedsbewegingen in den loop van mijn leven.
***
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Vanmiddag, Place de la Concorde, zeven minuten lang geblokkeerd gezeten met
mijn taxi tusschen honderden andere, vanuit alle richtingen daar vastgeloopen. Er
was met geen mogelijkheid schot in te krijgen. Als gekken zit je vlak naast elkaar in
je smoorheete, laken kamertjes.
‘Que voulez-vous,’ zei een Parisien de Paris, nog geen meter van mij af, ‘à la fin
la vitesse aboutit à l'immobilité.’
‘Certes,’ antwoordde ik, ‘nos aïeuls n'auraient pu se l'imaginer, notre autostabile....’
Wie in New-York haast heeft, gaat te voet.
***
Ik geef wel eens het raadsel op: in mijn eetzaal is plaats voor vierenzestig gasten;
daarentegen is mijn zitkamer met een gezelschap van zes of acht menschen propvol,
en mijn slaapgelegenheid heeft aan mij alleen al bijna te veel. Waar woon ik?
Mijn eigenlijk huis is.... de trein. Nergens voel ik mij meer op mijn gemak, meer
uitgerust en op dreef tegelijk.
Welke villa is zoo tooverachtig gelegen, dat men, den ganschen dag door, een keur
van al maar wisselende landschappen aan zijn ramen voorbij kan doen trekken? Wat
is er daverender feestelijk dan het diner bij het roode lampje, waarbij alles dramatisch
en boeiend wordt: de schalen, die hachelijk komen aanzeilen; de côteletten, die langs
het kantje af nog juist je bord opglippen; de storm in je glas wijn!
En wat al ontmoetingen, die nergens toe binden.
Vandaag reisde ik met een ietwat ploertig uitziend handelsman, die opgang had
kunnen maken in een variété als.... mond-acrobaat!
Een Fransche meneer, die leek op De Féraudy en een zoo wijden muil had, dat hij
kans zag daarin een cigaret brandende te houden en tegelijkertijd, achterom die
sigaret, zijn tong uit te steken tegen zijn duim en daaraan te likken, teneinde met
gezegden duim de bladen van zijn chèque-boek om te slaan.
Natuurlijk vroeg ik hem, of men niet meer gezegd had, dat hij op De Féraudy leek.
‘Très flatté,’ lachte hij.
‘Ja,’ vervolgde ik nog, ‘u is precies De Féraudy in “Les affaires sont les affaires....”’
Door zijn oogen schoot een malicieuze tinteling.
- Weet hij, welke rol De Féraudy in dat stuk van Mirbeau vertolkte? dacht ik met
een lichten schrik.
‘Lechat,’ zei hij beminnelijk buigend, alsof hij zich aan mij voorstelde; maar de
ironie in zijn blik gold eerder mij dan zichzelf.
Tableau.
Oordeelt niet. Dit genadelooze zaken-type bleek in onze verdere ge-
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sprekken een man, zéér gevoelig voor het schoone in kunst en natuur.
Dat was nog verrassender dan zijn griezelige mond-acrobatie, en vooral....
beschamend.
***
Paris, Dijon, Vallorbe, Lausanne. In Montreux ben ik uitgestapt, omdat ik aan
nicht Mary beloofd heb, eens in Champéry rond te kijken en zoo mogelijk een chalet
voor hen te huren. Ze willen dit zomer naar Zwitserland.
Ik zit aan het station van Bex en wacht op het bergtreintje.
Aan het tafeltje naast het mijne, twee overdadig rijk gekleede ‘dames’, roode
handen vol ringen, moderne hoedjes, die heelemaal niet passen bij de facie's eronder.
Ai, mijn Hollandsche hart. Zij spreken Hollandsch, en welk een Hollandsch!
‘Kom, mins....’ moedigt de eene aan.
‘Nei, hoor, dâ lus ik nie....’ doet met een opzichtig vies gezicht de andere, die er
zenuwachtig en rood bezweet uitziet.
Ik ga maar eens kijken bij mijn bagage.
***
Een goeden dag gehad. Een Mensch ontmoet.
Ik was voor nicht Mary op stap geweest en had met den eigenaar het ‘Chalet de
la tante Rose’ gezien.
‘En de prijs?’ vroeg ik.
‘Dien zal mijn vrouw u beter zeggen.’
‘Comment?’
‘Nu ja, zij zegt u wel hetzelfde, wat ik zeggen zou; maar als ik het gezegd heb,
dan zegt zij: ‘je hadt meer moeten zeggen; zie je niet, hoe rijk die meneer is?’ òf ze
zegt: ‘stommerd, hadt toch minder gezegd, je ziet immers dadelijk, dat die prijs hem
te hoog was....’
- Philosoof, dacht ik, en vrouwenkenner!
‘Een cigaret?’
‘Dank u.... het rooken behoort niet tot mijn ondeugden.
‘Waarom een òndeugd?’
‘Toch zeker ook geen deugd?’ kwam hij fijntjes.
‘Dat is te zeggen.... een deugd misschien niet, maar wel iets, dat tot deugd kan
voeren.’ En ik hield hem het berustigende en stemming-wekkende van rooken voor:
hoe rookenden elkander niet licht te lijf gaan; hoe de Indianen zich verzoenen onder
het rooken van de vredespijp....
‘Ja,’ zei hij lakoniek, ‘als u dood gaat en u komt in den hemel, dan zal “le roi
Salomon” u zijn plaats hebben af te staan....’
't Geen in dien boerenmond wou zeggen: Sofist!
En toch vleide het me.
***
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Van morgen, in Montreux, een kostelijke scène.
Ik had geluisterd bij het orkestje in den Jardin anglais, wandelde de kade langs in
de richting van Clarens.
't Was al bij eenen, toen ik achter de tennisbanen langs kwam van het Palace-hôtel.
Een ongeloofelijke rozenpracht overdwarrelt er de hooge omrastering.
Binnen het hek zie ik twee dames haastig en heimelijk bezig aan het rozen plukken.
Ik ontstel. 't Zijn mijn twee Hollandsche pattepoefen van het station te Bex. Hebben
ze mij hooren aankomen?
‘Nei, ik durf nie,’ zegt de eene, de zenuwachtige.
‘Kom, veruit mins, niemant siet 't ommers!’ baast de andere.
Op dat oogenblik stap ik juist achter ze langs, en fluister bijna voor me heen:
‘Behalve ik, mevrouw.’
‘Ajessus, is tat schrikke!’ roept de zenuwachtige.
En de andere: ‘Wat 'n leilijke Judas!’
Dan, een toontje harder, blijkbaar bedoeld als een soort verwensching achter mij
aan:
‘Mefíesto!’
Wat is het menschdom vermakelijk....
***
Vaker ben ik voor den Duivel aangezien. Veertien dagen geleden nog, in Londen.
Ik stond een oogenblik stil voor een chocolade-winkel, en naast mij, zijn neus
tegen de ruit geplakt, hing een straatjongen, de ellebogen door zijn mouwen, zijn
broekspijpen aan flarden. Geheel verloren was hij in al het lekkers, dat hij zag.
Ongemerkt liet ik een shilling in een van zijn zakken glijden.
‘Heb je geen zin om wat te koopen?’ vraag ik hem.
‘Yes, Sir,’ zeit-ie begeerig.
‘Nou,’ zeg ik, ‘je hebt er immers het geld voor?’
‘No, Sir,’ zeit-ie.
‘Dat heb je wel,’ zeg ik, ‘zoek er je portemonnaie maar eens op na.’
Hij kijkt verbaasd, steekt zijn twee handen tegelijk in zijn twee zakken, schrikt,
haalt de shilling te voorschijn, kijkt mij aan....
En? Was hij blij? Geen kwestie van! Als een haas zette hij het op een loopen! Nog
driemaal keek hij om, doodsbang. Hij dacht klaarblijkelijk, dat er zwarte kunst achter
stak.
Wat was er de oorzaak van? Mijn aangenaam uiterlijk? De bloedvin op mijn neus?
Mijn monocle? Wie zal het zeggen?
Ik lachte, maar het deed pijn.
***
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Wat zijn ze hartelijk, de oude vrienden Visconti. En niet alleen hartelijk, maar gastvrij,
't geen niet van alle Italiaansche familie's gezegd kan worden. Door hun Engelsche
en Oostenrijksche verwanten zijn de Visconti's trouwens eerder internationaal; men
ziet het in hun huis, dat werkelijk zeer cosy vertrekken heeft, naast het gewone aantal
min of meer holle zalen, waar ze gelukkig bijna nooit komen; en ook aan de soort
van hun gastvrijheid; ze laten inderdaad hun gast vrij.
Ik ben nog weer eens het een en ander gaan zien in Milaan: Sant' Eustorgio, die
ik nog niet kende, de Brera, de Ambrosiana. Maar het zijn net graftomben van het
Verleden, catacomben van tijden, toen er het geloof was aan.... de schoonheid,
bedolven nu onder de grofheid dezer bij uitstek moderne stad, waar hoogtij vieren
het kabaal, de weelde, het geld, de snelheid, en niet zelden de stompzinnigheid.
Van de laatste heb ik gisteren, geloof ik, het maximum beleefd. Toen ik om vier
uur den Piazzale Venezia passeerde, vond ik daar dichte rijen menschen staan wachten,
weerskanten den breeden, leegen heirweg.
‘Wat is hier te doen?’ vraag ik verwonderd aan een meneer.
Een minachtende blik, die zeggen wil: ezel!
‘De auto-race Rome-Parijs,’ helpt zijn zachtzinniger buurman.
‘Ah....!’
Stilte. Afwachting.
‘Er is niets te zien,’ waag ik na vijf minuten.
‘De twee voorgaande zijn om drie uur vijftig gepasseerd.’
‘Ah zoo....’
Ik wandel een eindje verder op. Er klinkt een hoorn-signaal. Een oogenblik later
(mij dacht niet eens met ongehoorde snelheid) ronkt een dichte, wit-bestoven auto
langs.
‘De hoeveelste is dit?’ vraag ik, naief blijkbaar, aan een jongmensch, dat gespannen
toekijkt, zijn rijwiel aan de hand.
Hij schokt de schouders. Dat wist hij niet.
‘Wie was dit? Wie zat erin?’
Hij snuift onwillig. Dat wist hij ook niet. Met een geblaseerd gezicht steekt hij
een cigaret op.
Geduldig en bedaard staan de opeengedrongen menschenhagen te staren naar de
leege ruimte.
Vijf minuten later raast er opnieuw een stof-vergrijsde auto voorbij.
‘De hoeveelste is dit?’ vraag ik aan een jong meisje met een tennisracket in de
hand.
‘Dat weet ik niet,’ zegt ze lief, ‘'t is zoo interessant, de grootste auto-race die er
ooit geweest is!’
Ik zeg, dat ik het óók interessant vind. Ze monstert me, of ze het niet vertrouwt.
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Ik blijf staan kijken. Tien minuten lang gebeurt er niets. Staart tusschen de beenen,
holt op een sukkeldrafje een verblufte hond het leege asfalt over. Men applaudisseert.
Opnieuw hoorn-geschetter. Een groote wagen, wollig van het pulver der wegen,
daagt op. Zwakjes herhaalt zich het applaus. Een rozige kantoorklerk slaat klats-klats
zijn dikke handen ineen. Ik kom hem opzij.
‘Hadt u nooit een auto gezien?’
Hij gaapt mij aan met bolle oogen; denkt: een gek!
Weer een auto.
‘De hoeveelste is dit?’ vraag ik aan een braaf meneertje, dat er uitziet als een
rentenier. Vriendelijk en precies antwoordt hij:
‘De dertiende.... òf de veertiende. Ik ben een béétje den tel kwijt.’
‘Wat was dit voor een machine?’ vraag ik nog.
‘Daar heb ik geen verstand van,’ zegt hij.
Mij komt het voor, of i k mijn verstand begin te verliezen. En als er nogmaals een
auto voorbij ronkt, informeer ik, dit keer bij iemand in een sportpak, die een technisch
onderlegd aanzien heeft:
‘Wie was dit? Zou hij nog een kans hebben?’
‘Weet ik het?’ snauwt hij.
‘Maar waarom kijkt u dan eigenlijk?’ vraag ik nederig.
‘Omdat ik kijk.’
Zoo is het. Zij staan er, uren lang, en kijken, omdat ze kijken, - kijken, of ze nog
nooit een auto gezien hadden! Ze kijken, en zijn gelukkig. Want het is de auto-race
Rome-Parijs!
Ik wil wel gelooven, dat er in Milaan een aantal menschen zijn, aan wie dit schouwspel
iets zou hebben gezegd; juist deze zullen hebben ontbroken en den uitslag gelezen
in de courant.
Ik houd niet van de auto. Wie er veel mee omgaat, moet wel een groote tegen-lading
van fijnheid hebben, om er niet door te vergroven. De auto vergrooft. Waarom?
Omdat de auto, automatisch, het gepersonifieerde egoïsme is. Wie er al zijn stof mag
vreten langs den weg, - of al een doof, oud mensch, een onvoorzichtige fietser, een
dier, dat hem niet vlug genoeg af is, er het loodje bij leggen, - daar kan hij toch zijn
snelheid niet om verminderen! Men mag niet het onbillijke verlangen!
En dit is niet een partijdig oordeel. Wanneer ben ik een voetganger? Ik wandel
bijna nooit. Maar ik bemin de auto nog niet, omdat ik de zwakheid heb, er mij van
te bedienen.
Een reis per auto vind ik een hel, tegenover het stampende hemeltje van den trein.
Een hel, omdat men zich niet bewegen kan en op het laatst van vermoeienis met zijn
beenen geen raad weet. Men kan niets in den
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auto, dan juist niet meer zien, wat men wel even had willen zien, en - stijf worden.
In den trein kan men genoegelijk heel een hotel-leven leiden.
Niet onaardig is een auto-tocht ter vluchtige kennismaking. Men passeert veel in
weinig tijd; 't is, of men een illustratie doorbladert, een stápel illustratie's, zonder een
woord van den tekst te lezen.
Maar in een stad met niet al te druk verkeer is de auto een comfortabel en snel
middel van verplaatsing.
De uitbanning echter van het edel en sierlijk paard is een der meest vale daden,
waartoe de moderne tijd zichzelven heeft gedoemd. Een lente-middag in de Champs
Elysées was in mijn jeugd een levens-feest, het summum van zwierige en lenige
gratie: het draven der fijne paardepooten, en de wiegende weelde der teedere
vrouwenfiguren, die men zag, in haar victoria's, ten slanken voetjes uit!
Nu zijn de Champs Elysées, zelfs bij het fonkelendste weer, één eindelooze
processie van ijlende doodkisten.
***
Nog altijd Milaan. Morgen vertrek ik naar Rome. In wat voor complicatie's zal ik er
Ralph Landsdale aantreffen? En in welke complicatie's.... mijzelf? Want ik ben
immers opnieuw naar Rome gaan verlangen door hetgeen, niets vermoedend, de
goede Paggett mij vertelde, dien avond op de Piccadilly-club? Hij was juist uit Rome
terug.
‘La ferita
ancor' aperta....’

Na bijna dertig jaar? Is het niet absurd? En toch is het zoo. Er zijn oogenblikken,
wanneer ik wakker lig en de nacht alles zwarter en bitterder maakt, dat ik de oude
wonde scherp voel schrijnen. Leelijk te zijn, tè leelijk...
Zeker, 't is belachelijk op mijn leeftijd. Hoeveel erger dingen zijn er niet in deze
wereld!
Vanmiddag zag ik een bedelaar. Hij zat op zijn hurken, den rug tegen den muur,
het hoofd schuin omhoog gestrekt aan den langen hals met den vooruitstekenden
adamsappel, het magere, nog jonge gezicht in de zon, het zwarte borstelhaar zonder
hoed. En op elke knie, zooals hij daar zat, steunde een tot ontvangen geopende hand.
Zelden zag ik een ontroerender bedelaarsfiguur. Een treffende monumentaalheid
had hij met die beide open handen en dat luisterend geheven hoofd van blindeman.
Want dat scheen, uit de verte al, heel zijn houding te zeggen: hij was blind. Van
dichtbij werd ik gewaar, hoe vóór zijn eene witte oogbol langs, de ontstoken leden
verbonden waren door een rood sliertje vleesch. 't Was niet om aan te zien. Zijn
andere oog, een prachtig, men zou gezegd hebben zielvol bruin oog, keek strak voor
zich uit, als in hartstocht verloren.
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Ik stond stil, en in een ik weet niet wat voor kinderlijke opwelling, legde ik in elk
zijner handen een geldstuk.
‘God zal het u vergelden,’ zei hij.
Ik bleef nog even bij hem dralen. Het intrigeerde mij, waarom hij zijn twee handen
ophield. Toch niet, omdat het zoo schilderachtig was?
‘Hoe komt het, dat je je t w e e handen ophoudt?’ vroeg ik.
Zijn hoofd wendde zich nog meer omhoog, het hartstochtelijk oog scheen mij aan
te staren.
‘Zoo maar,’ zei hij.
‘Waarom zeg je mij de reden niet?’ Ik voelde, dat er een reden was.
Hij glimlachte.
‘Twee handen krijgen allicht meer dan ééne.... daar bid ik tenminste om.’
Hij bloosde.
‘Als ik veel beur, geef ik een paar lire aan die ouwe ziel daar, in het kerkportaal.’
‘Hóórt die bij je?’
‘Ik ken ze alleen van hier. Ze haalt zoo weinig op.... 'r kleeren zijn te heel. En ze
heeft het veel armer dan ik.’
‘Dan zal ik er nog wat bij moeten offeren,’ besloot ik.
Gretig ging zijn hoofd omlaag, als kon hij zien, wat ik gaf.
‘Gek....’ zei hij voor zich heen, ‘ik dacht nog wel bij mezelf: die geeft niets, toen
ik u zag aankomen....’
‘Wát zeg je?’ riep ik uit.
Nu kleurde een donkerrood zijn jonge, magere gezicht. Het prachtig oog keek mij
recht en diep aan.
‘Ik bén niet blind.... aan beide oogen.’ Hij slikte zijn schaamte weg. ‘Ik heb een
hartgebrek.’
‘Voor een hartgebrek geven ze je niets,’ voegde hij er bitter aan toe. ‘En het komt
toch door dezelfde granaat. Ik ben oorlogs-invalide.’
Beschaamd op mijn beurt stond ik voor hem. Ik voelde den bijna onweerstaanbaren
drang, hem over zijn schouder te strijken, over zijn haar. Moest ik voor dezen armen,
jongen kerel met zijn afzichtelijke verminking en zijn ziek en nobel hart, niet iets
doen? Met hem mee naar huis gaan, zien wat hij behoefde....?
Ik deed niets, uit een soort onbeholpenheid. Ik kon hem niet eens de hand drukken,
want in allebei zijn bedelende palmen lag geld. Er was alleen de ontmoeting van een
monocle-blik en een hartstochtelijk oog en het even samenklinken van twee stemmen,
die een goeden middag wenschten.
Misschien was de zijne goed. De mijne niet.

Coupure.
Wat was de reis tusschen Florence en Rome weer mooi. Vooral het begin.
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Ik ken geen edeler landschap. Aldoor die glanzende Arnobochten, door een statige,
Toscaansche villa met cypressen of een kasteel-ruïne bewaakt, en de oude, steile
stadjes, die middeleeuwsch ongenaakbaar een hoogen heuvel beheerschen. Net een
reeks gekleurde, historische prenten, weer levend geworden. Ik zou nauwelijks
verwonderd zijn geweest, als door één dier goudgroene populieren-laantjes Perugino
zelf op zijn ezeltje was komen aanrijden....
De Duitsche professor echter studeerde in zijn Baedeker; een nog frisch, oud
heertje met een kortgeknipten, witten knevel, waaronder goedig en gretig tegelijk
zijn morel-roode mond.
Tegenover hem zat zijn wederhelft, een brave matrone in een beige tailleur tot aan
'r knieën. Háár taak scheen het te zijn, de stationsnamen in 't voorbijrazen af te lezen
en die zoo getrouw mogelijk te rapporteeren, ter orientatie van haar mans lectuur.
Op een gegeven oogenblik legde de professor zijn Baedeker behoedzaam naast
zich neer, keek over zijn brilletje in de richting van zijn naar buiten turende eega,
haalde uit de overjas, die achter hem hing, een reinet, en ging die, boven een blad
van zijn courant, met zorg schillen.
Toen de appel geschild was, deelde hij hem in vier gelijke parten en sneed er zoo
voordeelig mogelijk de klokhuizen uit; één voor één verdwenen de witte schijven
tusschen het morelrood van zijn goedigen maar te gragen mond.
Gedurende een vijftal minuten bleef de professor daarna in diepe gedachten
verzonken; men zag het duidelijk aan zijn rein-blauwe oogen. Daarop mikte hij
behendig het stuk courant met de schillen onder de bank.
De vrouw zag afwezig toe, en de professor had den hoffelijken inval van een zwak
berouw:
‘Hättest dú aúch vielleicht....?’
De matrone kreeg geen enkelen inval. Noch boos, noch vermaakt antwoordde zij
onbewogen:
‘Wie du wollst.... Später.’ (Sjpeeta)
De professor nam zijn Baedeker weer ter hand. Wij naderden Arezzo. Hij zag zijn
wederhelft nadenkend aan.
‘Hier is Petrarca geboren, die zijn onsterfelijke sonnetten aan de schoone Laura
dichtte,’ doceerde hij.
En starend naar de omvangrijke kuiten onder den korten, beige tailleur, dacht hij
allicht, dat er in den tegenwoordigen tijd geen plaats meer voor een Petrarca was; en
waar zou nog eene Laura te vinden zijn....?
Hij zuchtte en hernam zijn lectuur.
‘Ook Vasari is hier geboren,’ lichtte hij nog nader in, ‘de vader van de
kunstgeschiedenis.’
De professorsvrouw, vanuit een vagen weemoed over de schoone Laura, al zooveel
eeuwen dood, vernam met ingenomenheid de geboorte van den
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vader der kunstgeschiedenis. Dat klonk ook zooveel menschelijker en dichterbij het
leven van nu.
Na Arezzo waren er weer vele stationsnamen, ter contrôle van Baedeker, af te
lezen, en de professor, denkend aan het ‘später’ van daareven, dolf uit een anderen
jaszak een tweede reinet op, die hij boven een ander blad van zijn Frankfürter Zeitung,
nog zorgvuldiger dan de eerste, schillen ging. Toen de appel geschild was, sneed hij
hem middendoor. De eene helft sneed hij weer in tweeën. Uit een der vierdeparten
verwijderde hij snediglijk het klokhuis. Dan reikte hij het gave appelpart aan zijn
vrouw, die aanstonds langzaam en gewetensvol te malen aanving.
Het tweede vierdepartje wipte, als ongemerkt, de professor zelf naar binnen.
De andere appelhelft werd nu een voorwerp van aandachtige beschouwing. Plechtig
halveerde hij haar. Met een der vierdeparten zat hij, ernstig, een oogenblik tusschen
wijsvinger en duim. Wat zou hij ermee doen?
Eindelijk nam hij een besluit, sneed het opnieuw middendoor, reikte het
achtstepartje aan zijn vrouw.... clandestien bijna het andere achtstepartje verdwijnen
doende tusschen de morelroode lippen.
Nu rest er nog een laatste kwart. Dat is zeer moeilijk. Langzaam, heel langzaam
snijdt hij het klokhuis weg. De vrouw kijkt ernaar met afwezige oogen. Sinds lang
heeft zij afgeleerd te begeeren. Hij aarzelt, voert een inwendigen strijd, waarin zijn
nederlaag verzekerd is.
En terwijl, bij het langsrazen van een station, de vrouw snel haar gezicht naar
buiten wendt, òf zij den naam soms nog opvangen kan, - is plotseling ook dat laatste
vierdepart verdwenen in den goedigen maar te gragen mond.
Ik kon niet nalaten de rekening op te maken: dertien achtste hij; en zij, welgeteld,
drie....
***
Het moderne Rome is ontegenzeggelijk grandioos. Dadelijk bij de aankomst al. Die
groen-lichtende najaden-fontein middenop het wijde, koele nachtplein met zijn
arcaden in de rondte, 't geeft den indruk van een weidsche wereldstad, wier eenige
bedoeling wezen zou, grandioos en feestelijk te zijn!
Vanmorgen zocht ik een stil hotel, vond er een in het Ludovisi-kwartier. Den prijs
vermeld ik niet; dien weet ik helaas nog, als ik tachtig zijn zal.
Een hoekkamer; een raam op straat, een raam op een parktuin; een kamer, zoo
groot, dat een gedeelte als salon kan dienen, met een schrijftafel, uitziende op ceders
en cypressen; en achter een wit-en-roze kamerschut de rest.
Ik ben nog altijd zulk een jongen in mijn hart, dat ik mij bijna gelukkig zou voelen,
- als het denkbeeld ‘Rome’ niet onmiddellijk de herinnering opriep, die de jaren door
zoo sterk gebleven is, dat ik altijd vermeden heb, hier terug te komen.
Want, James, ouwe jongen, blij met je wit-en-roze kamerschut, beken
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het nu maar: - dat je zoo grif de opdracht aannam te trachten Ralph op den goeden
weg te brengen, dat was alleen om háár.
‘Z e v r o e g n a a r j e ....’
Paggett is wel naïef, dat hij niet merkte, welk een schok die vier woorden mij
gaven!
Ik zal haar dus weerzien. Onvermijdelijk. De Romeinsche groote wereld is per
slot van rekening zoo groot niet. Ze is nu een eind in de veertig, en zoo lang al
getrouwd. Ze heeft een volwassen dochter, twee zoons. En al hebben wij elkander
nooit geschreven, wie weet vindt ook zij het niet prettig, na zooveel jaren, elkaar in
alle kalmte opnieuw te ontmoeten. Ze vroeg immers naar mij....
‘Nog een verduiveld mooie vrouw, de Contessa Forteguerri,’ zei Paggett.
Maar ik ben bijna een oude man. Te oud, om nog eens mijn hoofd te verliezen.
En toch, als ik aan een ontmoeting denk....
***
Onverwachts heb ik een bezoek aan Ralph gebracht. Onverwachts, omdat ik geen
arrangementen, maar realiteit wilde.
Een groot, mooi atelier, met een paar kamers en een keukentje.
Zijn werk beteekent niet hard veel en is nog minder in quantiteit; maar wat een
charmante kerel (ik had hem in geen jaren gezien), - de charme van zijn moeder,
overgebracht op dit zeer mannelijk type, mannelijk in den beslisten mond met het
donkere snorretje, zijn rijzige statuur, zijn lange, sterke handen. En met dat al kwijnt
er iets in hem van een vrouwelijke weekheid, in zijn grijze oogen vooral, die zoo
mooi zijn, vol van een moede uitdrukking en éven roodgerand, oogen voor Sodoma.
Overigens dicteert heel zijn houding: a gentleman every inch.
Je begrijpt zoo goed, dat het meisje gék op hem is. Zij viel mij mee! Allerminst
de deerne, waarover ze mij gesproken hadden. Zeer fatsoenlijk integendeel. 'n Klassiek
Romeinsche schoonheid; blank-bruine huid, groote, bruine oogen, een mond als een
roode bloem, en het zwarte haar in het midden gescheiden met een natuurlijke golving
erin; gedistingeerd bijna, - zooals meisjes uit het volk hier dikwijls zijn.
Zij deed open, schrok even. Giste aanstonds haar vrouwelijke intuïtie, welke mijn
rol was? Het kan ook mijn pokdalige schoonheid geweest zijn, en de monocle.
Eerst wat met Ralph alleen gepraat. Toen kwam zij binnen en schonk thee. Dat
wil wat zeggen voor een Romeinsch volkskind, dat waarschijnlijk tot voor kort nooit
van thee had gehoord.
Zij zat naast hem op den divan. Lief en eenvoudig. Soms lei ze even haar hand op
zijn knie, met een teruggehouden beweging, alsof zij het n i e t l a t e n k o n hem
aan te raken.
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Na een poos werd Ralph aan de telephoon geroepen, moest een adres zoeken voor
een vriend. Ik zat met haar alleen. Zij zei niets over hem, sprak alleen nadrukkelijk
over ‘wij’. Er was iets aandoenlijks in haar fiere en tegelijk zachte resoluutheid. En
welk een oogen! Je voelt het verterende vuur van haar hart er doorheen gloeien.
Terwijl ik wegging, zag ik in de keukendeur haar moeder, die juist binnen was
gekomen, een tanige burgerziel, een zwart doekje over het grijze haar. Van sommige
moeders is het onbegrijpelijk hoe zij, nauwelijks twintig jaar geleden, zelve nog een
aantrekkelijke jonge vrouw moeten geweest zijn.
***
Een tragedie. Een mooie, nog altijd niet ongefortuneerde jongen, die een prachtig
meisje heeft, en toch doodongelukkig is, heel weinig tevreden althans met zijn lot,
hunkerend hij weet zelf niet naar wat. Hij, die eerst met diva's en veeleischende
cocottes een groote hap van zijn vaderlijk versterf heeft opgefeest, zou door een rijk
huwelijk zich hebben willen ‘herstellen’. Voorloopig heeft hij nog weer dit vrouwtje
aangehaakt, en - is meer van haar gaan houden, dan de bedoeling was. Trouwen wil
hij haar niet, durft hij ook niet tegenover zijn moeder en zusters. Hij zou haar eigenlijk
wel willen laten gaan, maar kan het niet. Zij heeft hem te zeer in de macht van haar
liefde. En dus houdt hij haar bij zich en ondergaat, als een noodlot, een geluk,
waarvoor een ander.... Als ik, inplaats van al mijn trieste uitspattingen, één zulk een
liefde had mogen hebben!
En zij, is al evenmin gelukkig. Zij voelt zijn onzekerheid, zijn halfheid, en klampt
zich hartstochtelijk aan hem vast, omdat ze niet meer buiten hem kan. Niet om
geborgen te zijn; ze heeft haar verloving met een beambte bij het spoor voor hem
verbroken. En dat is een tweede tragedie op den achtergrond. Want die jongen aanbidt
haar nòg, ondanks alles, en dreigt met bloedige drama's. Ralph lacht erom.
Persoonlijken moed heeft hij genoeg; maar Vittoria leeft soms dagenlang in
doodsangst.
Tusschen dezen ex-verloofde en háár staat de moeder, die haar dochter zielsgraag
van de rijke maar onwettige verhouding terug zou voeren naar een degelijk huwelijk,
nu dat nog mogelijk schijnt, en die op haar beurt lijdt, omdat zij ziet en begrijpt, dat
het kind haar hart verloren heeft aan een man, die van haar af zou willen, als hij kon,
of die, als hij haar ten slotte trouwt, zijn leven lang zich onbehagelijk zal voelen.
Ziedaar de paraphrase van wat ik gedurende deze eerste week bij stukken en
brokken hoorde en zag.
***
Inmiddels een paar bezoeken afgestoken bij oude vrienden, die ook háár vrienden
zijn. Dinsdag een groote thee bij Don Giulio. Zal ik er haar zien?
***
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Er zijn in Holland en zelfs in Engeland eigenlijk geen particuliere huizen, die bij de
vorstelijkheid der verblijven van den grooten Romeinschen adel halen kunnen. Ook
dit was dan weer zoo'n somptueuze ontvangst van, hoeveel? tachtig? honderd? gasten,
waartusschen ik, na zooveel jaren, talrijke ‘familiestukken’ terugvond.
Maar wat was Castiglione oud geworden! Geen wonder, van veertig op
vijf-en-zestig! En toch herkenden wij elkaar onmiddellijk. Met zijn borstelbrauwen
en lange, grijze snorren is hij net een bejaarde generaal. Doch welk een fijnheid in
heel zijn bescheiden optreden. Uit elk woord, uit elk gebaar, spreekt niet alleen de
gentiluomo, maar meer dan dat: de anima gentile. Na den dood van zijn
negentig-jarigen oom, is de prinsentitel nu op hem overgegaan.
Ik zag ook den zoon van Carlo Malespina. Toen ik Rome verliet, was deze Pipo
een jaar of tien. Nu, precies zijn vader! Een buitengewoon innemende, brillante
jongeman. Zijn vrouwtje - een d'Ixères - geestig om te zien, als een Fransch prentje.
Maar drie-kwart der genoodigden was mij natuurlijk vreemd. En Zij was er niet.
Bij het afscheid nemen werd ik nog voorgesteld aan een oud Napolitaansch
markiesje, dat er maar sjofel uitzag, een gebogen mannetje met een huid als van geel
leer, vol naven en plooien; zijn handen leken rood-bevroren. ‘De marchese Caraffa
della Noia is een interessant man,’ zei mij terloops de gastvrouw, terwijl hij er zachtjes
mummelend bijstond. De marchese interesseerde zich bizonder voor me en liet zijn
vriendelijk gebitje zien: Holland, de tulpen, Marken, Volendam, - dat was ik;
niettegenstaande mijn monocle. Met alle geweld moest ik beloven, hem te komen
bezoeken. Overmorgen om zes uur. Dat wou zeggen: ik heb wel zin in jou, maar niet
in den rompslomp van thee serveeren. Hij heeft nòg gelijk!
***
Een onderhoud gehad met Ralph. Hij kwam bij me, neerslachtiger dan ooit. Zelfs
mijn heerlijke kamer, de ceders en het roze-en-witte scherm konden hem niet
opvroolijken.
‘Ik begrijp heel goed,’ zei hij, ‘dat je op me bent afgestuurd, om me te “redden”
van al mijn dwaasheden. En het gekke is, dat ik best “gered” zou willen worden, als het niet tegelijk onmogelijk was. Ik houd te veel van haar; ik kan haar niet laten
gaan.’
‘Ik bén op je afgestuurd,’ bekende ik; ‘maar de werkelijkheid spreekt een heel
andere taal dan mijn zending.’
‘Ze is lief, hé?’
‘Buitengewoon lief. En toch zou het beter zijn, dat jullie van elkaar af kwamen.
Voor háár in de eerste plaats, omdat ze heel goed voelt....’
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‘Wat voelt ze?’ protesteerde hij heftig.
‘En omdat ze,’ zette ik door, ‘een veel gelukkiger bestaan zou hebben in een
normaal huwelijk, met iemand, die zeker niet minder van haar houdt dan jij. Beter
voor jou ook, om vele redenen. Maar, als i k jou was, dan zou ik mijn geluk niet
hebben opgekund, mijn leven lang!
Ik zag, dat hij dacht: Nou ja, maar zou ze op jou ooit verliefd zijn geworden?
‘Dus jij zoudt ze hebben getrouwd?’ vroeg hij toch.
‘Waarschijnlijk.’
‘En bijgevolg raadt je me....?’ aarzelde hij.
‘Ik raad niets. Jij bent ik niet. Jij bent niet gelukkig genoeg, om haar te mógen
trouwen.’
‘Mogen!’ kwam hij hooghartig.
‘Zeker, mógen. Nu kan ze nog terug, als ze wil. Die ander is nog altijd dol op
haar.’
‘En dus?’
‘Niets. Laisser faire, laisser aller.... Misschien krijgt ze op den duur genoeg van
je, als jij genoeg krijgt van haar.’
Hij zweeg een poos.
‘Dat zal niet zoo licht,’ zei hij ten leste, zuchtend.
‘Wat bedoel je precies?’
Maar hij antwoordde niet, stak een cigaret op.
***
‘Dat zal zoo licht niet.’ Een wijs woord, tenminste wat háár betreft. Hij is haar
‘initiateur’!
Ik heb wel eens gedacht: is dat niet de voornaamste reden van de levenslange
trouw der meeste gehuwde vrouwen, - dat hun initiateur tevens hun groote liefde is?
Als wij, mannen, voor initiatrice eens een groote liefde hadden, inplaats van de
eerste de slechtste (omdat de natuur ons nu eenmaal dergelijke vrijheden toestaat)
misschien waren ook wij het heele huwelijk door trouw. Nu zijn wij verkeerd gewend,
voor wij trouwen.
Want ik ben nog niet zoo zeker, dat de man niet trouw is van aard. Waarom bleef
ik anders, in mijn geest, mijn heele leven trouw aan die Eene, die ik liefhad met een
liefde, zooals ik nadien nooit meer voelde? Of is dat geweest, omdat ik de vrouw
dier groote liefde n i e t mocht bezitten? En was zij mijn initiatrice.... in de ongeleschte
liefde-s m a r t ?
(Wordt vervolgd)
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De achtste reis van Sindbad
of
‘Het geluk is het andere....’
Door Raymond Brulez
.... onzalige gaat varen alwaar nooit zonne en rijst; alwaar de grimme baren
staan ijsvast overende, als rotsen, en waar nooit noch blom noch blad den
buik van moeder aarde en tooit!
GUIDO GEZELLE
NADAT Sindbad de zeeman de zeven reizen volbracht had waarvan het avontuurlijk
verloop u bekend is, besloot hij zich, met enkele trouwe dienaren, op een buitengoed
terug te trekken, alwaar hij, in de bevorderende rust der landelijke natuur, zijn
levenstaak dacht te bekronen met het schrijven van een standaardwerk over de
geschiedenis der scheepvaart.
Doch de populaire held, die bij zijn laatsten terugkeer te Bassora triomfantelijk
onthaald was geworden met flapperende vlaggenparade aan alle masten, nerveus
gegil van stoomfluiten en vooral dit hartverheffend schouwspel van duizende
wenkende handen, lachende oogen en juichende monden, geraakte in die eenzaamheid
stilaan vergeten. De illustratieagentschappen vroegen niet meer om zijn laatste
beeltenis, de ‘Argus der Pers’ stuurde geen krantenknipsels meer en de magazines
rekenden hem niet meer tot de tien vooraanstaande persoonlijkheden van Arabië die
dienden geïnterviewd te worden, wanneer het gold in den komkommertijd een enquête
te houden over betwiste onderwerpen, zooals daar zijn: ‘de coëducatie’, ‘het dragen
van slappe of stijve boordjes’ of ‘de terugkeer van de kunst naar een nieuw
classicisme’. Meer nog, toen Sindbads mandaat van eerevoorzitter van den
Zeevaartbond van Arabië moest hernieuwd worden, werd boven hem een piepjong
marineofficiertje verkozen dat beweerde met een duikboot de bronnen van den Gulf
Stream ontdekt te hebben.
Blijkbaar overleefde Sindbad zijn roem. Dit alles stemde hem zeer weemoedig.
Niet dat hij destijds uit roemzucht zijn gevaarlijke zwerftochten ondernomen had.
Het moet erkend worden dat hij steeds ‘het avontuur om het avontuur’ zocht, zooals
de oprechte artiest ‘de kunst om de kunst’. Doch wie kan met volstrekte
gelijkmoedigheid het verschalen van zijn roem aanschouwen?
‘Mijn naam zal nog wel eens opduiken,’ mijmerde Sindbad, ‘en wel precies op
den dag van mijn overlijden. Dan komt mijn rouwomrande facie in de kranten, de
bioscoopactualiteiten voegen enkele meters film, gewijd
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aan mijn persoon, tusschen de opening van het Parlement en de laatste wedrennen.
In de mokkahuizen en op de banken der stadsparken ben ik eventjes nog eens “het
onderwerp aller gesprekken.” Een viertal dagen later geschiedt mijn uitvaart “onder
een ontzaglijken toeloop van volk”. De hooge waardigheidsbekleeders sakkeren over
de moeilijke verbindingen met dit afgelegen provincienest en terwijl ze, uitbundig
transpireerend, achter mijn kille body op de stofferige landbaan strompelen naar “dit
vervloekt verre dorpsmoskeetje”, zetten ze reeds valsche legenden over mijn leven
in omloop. Dan mettertijd schrompelt meer en meer het artikeltje ineen dat de
encyclopaedieën voor mijn daden overhebben. En vermoedelijk eindigt het met een:
“Hij schreef ook een niet onverdienstelijke geschiedenis der scheepvaart...” N i e t
o n v e r d i e n s t e l i j k ! hoor je, die voorzichtige lof, op z'n Hollandsch: twee negaties
die een flauwe bevestiging moeten geven? .... En daaraan vergooi ik de laatste jaren
van mijn leven! ....’ zuchtte Sindbad mismoedig terwijl hij den stapel nota's en muffe
boeken overschouwde welke op zijn werktafel een dorre wanorde schiepen. Terwijl
daarginds de wereld....
Want inderdaad, daarbuiten golfde naar den horizont het koren als een zee. En een
nieuw verlangen borrelde in zijn avontuurlijk hart op naar die zee die zoemt als een
bijenkorf. De zee wier branding, razend, schuimbekkend beest, de duinen bespringt,
terwijl de stormwind de meeuwen hulpeloos fladderend langsheen de kust jaagt als
afgevallen herfstbladeren. Want er zijn nog zeeën die hij niet doorkruiste, diepten
die hij niet peilde, vergeten eilanden, bergend omheinde tempels gewijd aan
ongekende Goden. Sindbad wil terug naar die woestenijen waar alleen de
bijeentroppeling zijner ruigharige kameelen als een vreemdsoortig struikgewas vlekte
op de oneindige barre zandvlakte.
De nijgende zon ter westerkim veegt met een gulden lichtbundel over zijn
boekenrommel en doet plots ter schouwe de bolgebulte zeilen fonkelen van het
zilveren miniatuurgaljoen dat zijn geboortestad Bagdad hem geschonken heeft, waar,
op den kunstig gedreven boeg, maant de spreuk: ‘N a v i g a r e n e c e s s e e s t ,
v i v e r e n o n n e c e s s e ! ....’
***
Aldus besloot Sindbad tot een nieuwe reis. Practisch zooals de kerel aangelegd is,
wist hij bij verscheidene instellingen belangstelling voor zijn nieuw voornemen te
wekken. Want ook het meest onbaatzuchtige idealisme dient op een reëele basis
opgebouwd te worden. Zoo verleende de Academie der Wetenschappen van Arabië
hem een flinke staatssubsidie, op voorwaarde dat Sindbad, in den loop van zijn tocht,
een diepzeeonderzoek zou doen naar het goudgehalte van het zeewater. Eens dat de
zaak finantiëel in orde was, trok Sindbad dus naar Bassora en kocht aldaar per occasie
het
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cargobootje de ‘Z e e h o n d ’. Een merkwaardig schip dat reeds een bedenkelijk
verleden in zijn kielzog liggen had en in dienst stond van diverse menschelijke
hartstochten. Gedurende den wereldoorlog had het als munitietransport gediend.
Daarna wilde de C.P.N. het uitrusten om de Wielingen in te nemen. Doch de
vrijwilligers voor deze expeditie ontbraken op het appèl. Toen wierd het omgebouwd
tot een ‘yacht voor vacantiekruistochten’, die in feite hierin bestonden: dat men nu
en dan enkele dozijnen zoogenaamde ‘artistes lyriques’ te Hamburg inscheepte en
ze op de kust van Zuid-Amerika, in mistige morgens, en met romantische
behoedzaamheid aan wal bracht. Toen de erotische hoogconjunctuur aldaar
verflauwde, werd de ‘Zeehond’ gekocht door Amerikaansche bootleggers, en af en
toe eens doorzeefd door de mitrailleuzen van onomkoopbare politie-patrouillebooten.
En hoe het ding nu precies in Bassora door een joodsch handelaar in oud ijzer te
koop kon worden geboden, Neptunus en Mercurius zijn het wijs.
Zooals het daar te roesten lag, aangevlijd tegen den wand van het droogdok, gelijk
een dronkaard tegen een trottoirboord, had het nog een onooglijk voorkomen. Doch
eens de groene wieren afgekrabd, de pokdaligheid van de mosselzaadplaag met een
laag teer genezen en de bovenbouw netjes wit en rood geschminkt, kon het zich
gerust weer parmantig op de groote zeebanen vertoonen. Intusschen had Sindbad de
bemanning aangemonsterd. Een dozijn sympathieke schoelies: gedeserteerde soldaten
van den laatsten wereldoorlog en ander goedje dat best gedurende enkele maanden
buiten het speurende zicht der politie bleef. Verder, als scheepskok, een Franschman
die in de onderaardsche krochten der groote cosmopolitische Palaces neurastheniek
was geworden en zich had laten wijsmaken: dat alleen een langdurige zeereis zijn
gehavende gezondheid kon herstellen; als marconist, in fonkelend uniform, een brave
epheeb die de draadlooze per briefcursus had geleerd en nu practische kennis wilde
opdoen, en tevens een romantische Weltschmerz met de werkelijkheid confronteeren.
Ten slotte dan nog, als eerste stuurman, Stephens, een kerel die van alle oceanen
thuis was en blijkbaar door diverse watertjes gezwommen had.
Nu was het de dag der afreis.
De lading: paradijshout en een partij Perzische tapijten bestemd voor de wigwams
der laatste Mohikanen is aan boord gebracht. De rookende witte schoorsteen van de
‘Zeehond’ gelijkt op een reusachtige reklaamcigaret. En daar hangt een matroos
waarachtig aan de reeling nog een versch geschilderd bordje met het overmoedige
‘K e e p c l e a r o f t h e s c r e w !’ Hetgeen op de kade den sarcastischen spot wekt
der lanterfantende dagdieven behoorende tot de gilde der excellente stuurlie die daar
op hun plaats zijn en waaronder een, aan wie het hooren wil, luidop verklaart: ‘dat
hij den oceaan nog liever in een badkuip zou oversteken dan in dat cargotje! ...’;
pessimistische uitlating die den doodangst op het lijf jaagt aan dit goedig
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moedertje, in zondagschen mantel, dat af en toe heimelijk een witten zakdoek drukt
tegen de nerveuze mondhoeken of een kleine, blauwdooraderde hand schuchter wenkt
naar den jongen marconist die zijn best doet om kranig kalm te zijn. De hinderlijke
kabels waarover de toeschouwers strompelen, gelijk over boomwortels die in het
woudmos uitpuilen, worden eindelijk van de ducdalven losgewonden; de stoompijp
paft een sierlijk wit wolkje dat een geweldig gebulk loeit, alsof de gansche
scheepsromp slechts één holle, ongemeene resonansbodem ware. Hierop laat de
waardin van ‘The Town of Liverpool’ den mekanieken orgel een plechtig ‘God save
the King!’ afdraaien ter eere van Stephens die aldaar, benevens enkele ponden, ook
de herinnering nalaat van een getatoueerde huid, welke, in primitieve grafiek, een
volledige encyclopaedie vormt van zeevaartkundige en erotische symbolen, alsmede
van vrouwennamen van alle rassen en volkeren.
De ‘Zeehond’ glijdt weg van den kaaimuur en zoekt zijn baan tusschen de gemeerde
visscherssloepen en zeilschepen. Te midden van de vrije vaargeul gaat het nu sneller.
Het schip ramt uit het effen watervlak een meeuw van schuim die met haar witte
zwingen zich liefelijk tegen de flanken van den steven aanvlijt. Men passeert het
loodswezen, waar, aan den semaphoor, een heele paternoster van goedbedoelde
signalen schommelt. De twee lichtelijk uiteenloopende staketsels schetsen de
armbeweging van een reusachtigen zwemmer die den Spaanschen slag uitvoert. Aan
hun uiteinde speelt de branding. Hier wordt het ruime sop niet ‘gekozen’, maar het
dringt zich zoodanig op, dat een golf de open patrijspoort binnengulpt waar de
scheepskok stipt de heilzame iood- en broommoleculen uit de lucht staat te snuiven.
En nu de woelige zee als een duizendkoppige menigte op een weidsch stadsplein!
....
***
Aldus bemand met afwijkende, zonderlinge bestrevingen, die echter saamgebundeld
waren door kapitein Sindbad's wil tot avontuur, stoomde sinds weken de ‘Zeehond’
zijn economische en tevens esoterische bestemming te gemoet. De kustlijn maakte
geen inbreuk meer op de perfekt omringende ronding van den horizont. Doch de
verglijdende cirkel waarvan het schip het rustelooze middenpunt vormde, was helaas
niet de beroemde geometrische figuur wier omtrek overal en centrum nergens liggen.
Het bleef een feit: de ‘Zeehond’ zat gevangen in de kooi van lengte- en breedtegraden.
En voor een hart ‘op oneindige verten tuk’ was dit nogal ontmoedigend. Daar
verstrooide u weliswaar de wisseling van komende en gaande dagen. De nacht vroor
de ijsbloemen der constellaties op den hemelkoepel die de zon ten ochtend telkens
kwam dooien. En daar hing ook nog tusschen de masten die mazenlooze hangmat
waar, op den roep van het medium ‘Accumulator’, het astraal ‘ik’ der Ethermuzen
zich gewillig komt wiegen. Deze
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boden wel niet de ‘muziek der sferen’, maar toch de keurige programma's die
Hilversum hun via Bandoeng toezond: selecties uit de Tosca, de nieuwste jazzliedjes
en belangwekkende beschouwingen over de houding der anti-revolutionnaire partij
inzake de rechtspositie der kantoorbedienden.
Nadat geruimen tijd de voorspoedige vaart door helder weder, welwillende winden
en meevallende stroomingen begunstigd werd, kwam op zekeren avond, gelijktijdig
met de deemstering, een onverwachte storm opzetten. De harde wind schuurde uit
den ruwgrauwen zeepklomp van den oceaan een vlokkig schuim dat vaal oplichtte
tegen het donker zwerk, waar een eerste bliksem vluchtig de barsten in de wolkurne
verraadde. Stortzeeën pletsten over de voorplecht en hagel klabetterde tegen den
romp en op de zinken dekken. De ‘Zeehond’ hield zich kranig. Onvervaard wipte
hij over en doorheen de hindernishagen der hoog opstormende golven, terwijl de
schoorsteen een verwarde rookpruik schuddebolde. Gelukkig hield deze beproeving
niet lang aan. De stormvlaag trok af en weldra stond daar weer aan de ontwolkte
kim, in volmaakte ronding, vredig als een eenzaam verlichte patrijspoort, de volle
maan....
Sindbad inspecteerde zijn schip. De nog bleeke, angstbezweete aangezichten der
stokers overtoog een gulle glimlach nu de kapitein hun verzekerde dat het gevaar
geweken was en hen prees omdat ze zoo flink de vuren bijgehouden hadden. Het
marconistje was, prachtig kalm, bezig met het koper van zijn apparaten te poetsen,
en de chewinggum kauwende mond van Stephens pochte dat hij heel wat meer
beroerde momenten beleefd had in de straat van Magelhaens. Doch toen Sindbad de
kaartenkamer binnentrad, betrapte hij daar een matroos die zich vlug wegspoedde
en, in het verraste Kalmoekengezicht, erkende hij geen lid der eigene bemanning.
Doch erger, hier waren de ruiten door den storm stukgeslagen! Stortzeeën en hagelbui
hadden al de kaarten doorweekt. De kleuren van landen en zeeën vloeiden dooreen
tot een vuil palet; lengte- en breedtegraden waren uitgewischt!
‘'t Eenig duidelijke zijn alleen nog de vingerafdrukken van dien sloeber z'n vuile
pooten!’ stelde Stephens vast. ‘'t Ziet er lief uit, we mogen nu blindelings varen, zoo
wat als Columbus of Vasco....’
Een matroos kwam melden dat men te vergeefs in kombuizen, laadruim en kajuiten
naar den stow-away had gezocht. Alleen in een verlaten gang had men de muts van
den vluchteling gevonden. Hij hield het vieze ding tusschen de tippen van duim en
wijsvinger alsof het een doode rat ware. Op het vettig lintje stond er: A t o s te lezen,
doch verscheidene gulden letters waren blijkbaar afgeschilferd.
‘Dat 's duidelijk! Moet zijn: H.M.S. A t o s ,’ volledigde Stephens.
- ‘A t o s ? Ware het A t h o s met een h zoo zou ik denken aan den berg in
Griekenland waar die beroemde monnikenrepubliek gevestigd is,’ verklaarde Sindbad.
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- ‘....of aan één der “Drie Musketiers”....’ opperde de letterlievende marconist....
- ‘....aan stuurboord schip in zicht! ....’ waarschuwde plots de uitkijk.
Ze liepen de commandobrug weer op. Inderdaad, op geringen afstand ontwaarde
men, onder den lichtblauwen schijn der volle maan, een zonderling gevaarte
onbeweeglijk en lichtloos rustend op het gestild zeevlak. Het geleek precies op een
zestiende eeuwsch Spaansch galjoen, zooals het zilveren schip dat de stad Bagdad
aan Sindbad geschonken had. De masten stonden zeilloos en met de driedubbele
dwarsing hunner rastokken teekenden ze reusachtige pauselijke kruisen. Sindbad liet
den schijnwerper van den ‘Zeehond’ op het schip richten, dat nu dit krijtachtig,
onheimlijk wit uitzicht kreeg van een tentoonstellingspaviljoen. Het hoog opgebouwde
achterkasteel en de boegspriet waren versierd met mythologische beelden,
dierengedrochten en lofwerk. Als naam las Sindbad: ‘T h a l a s s a II.’
- ‘Wat 'n rare derelict!’ verbaasde zich Stephens; ‘Was de oorlog niet voorbij, ik
hield het voor een mystery ship, een duikbootval!’
- ‘Misschien een schip voor een historische film. Voor Ben Hur hebben ze zoo'n
heele vloot Romeinsche galeien gebouwd,’ verklaarde de marconist.
- ‘Sein eens naar de Thalassa II of ze niets noodig heeft?’ verlangde de kapitein.
En waarachtig, de jongen kwam dadelijk verbauwereerd terug met het antwoord:
‘A l p h a -o m e g a ’! ....
- ‘'n Flauwe grap! En dan nog in 't Grieksch....’ ergerde zich Stephens - alsof die
bijzonderheid iets bezwarends was; want, sinds hij in een nachtelijke kloppartij drie
tanden op de basaltblokken van den Piraeus had achtergelaten, droeg de stuurman
de Hellenen geen goed hart toe.
Sindbad speurde het avontuur. Zoo onverwacht en geheimzinnig hadden ook zijn
vroegere wonderlijke ontmoetingen ingezet. Hij beval langsheen het schip aan te
leggen. De ‘Zeehond’ naderde behoedzaam, tot de matroos die peilde, waarschuwde
dat het water begon ondiep te worden. Wellicht lag de ‘Thalassa II’ op een zandbank?
Doch de afstand was nu zoo gering dat men een kabel, waarvan het uiteinde als een
lasso toesnoerde rond den hals van een der meerminbeelden van het achterschip kon
vastsjorren. Hierlangs begon Sindbad naar het galjoen te klimmen.
Stephens die hem nakeek merkte nog op: ‘Maar verdorie w'hebben verkeerd
gelezen! Het schip heet niet T h a l a s s a II, maar T h a n a t o s II! Goddam, die
daarvan peter is geweest had maar griezelige invallen....’
Een kraken van vermolmd hout. Doorheen het opperdek stortte de roekelooze
Sindbad in het ruim. Zijn val doorbeukte ook de kiel d i e z o o d u n w a s a l s
e e n e i e r s c h a a l ! Gekneusd zwom hij naar den ‘Zeehond’ terug, doch greep te
vergeefs naar de uitgeworpen reddingslijnen.
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Hij voelde de metalen flank van zijn eigen schip, met de klinknagelkoppen waar
geen houvast aan was, langs zijn schouder heenslieren. Even verscheen hem nog de
ontzette facie van den kok in het medaillon van het patrijspoortje. De wielende,
hakkende schroef naderde, trof den hulpelooze tusschen schouder en hals als een
bijlslag! ....
***
Zijn hart pompte het bloed door de wonde. Euphorie van dit doodbloeden in water,
zooals bij den zelfmoord van Petronius met doorgesneden polsen in zijn bad.... Nu
loopt dit rustelooze hart uit.... Nu is het stilgevallen... Hij wéét het. Zijn oogen
ontvangen geen indrukken meer. Te vergeefs trachten blindelings zijn handen malkaar
te vinden. Drijven.... Rust.... Alleen in de ooren nog het machtig ronken eener fabriek.
Dan trage trompen van hoornen in wouddreven. En weer een zachter ronken nu van
één enkele langaangestreken bassnaar, uittrillend.... Dit de dood dus? .... Doch hij
heeft nog als bewustzijn de herinnering van een bestaan! Daar is een Sindbad! De
Sindbad der acht avontuurlijke reizen, schipbreuken en wonderlijke reddingen.
Sindbad wien een walvischrug als noodvlot diende, dien de vogel Roc doorheen de
luchten naar de vallei der diamanten voerde; die den cycloop het oog uitbrandde met
het braadspit waaraan deze zijn menschelijke slachtoffers roostte; die ontsnapte uit
de tombe waar hij levend met zijn overleden echtgenoote begraven was; die door
piraten overvallen werd; die de kostbare geschenken van den kalief Haroen-al-Rasjid
naar den koning van het eiland Serendib bracht.... Sindbad die aan zijn einde gekomen
is in zijn achtste reis.... Ten minste lichamelijk. Zijn lijk drijft nu ergens tusschen
het oppervlak der wateren en den onbereikbaren bodem van den oceaan als een
Cartesiaansch duikertje. En wanneer het op de kust aanspoelt zal de bijgeroepen
wetsdokter de longenproef doen om vast te stellen of hij aan de wonde dan wel aan
de verstikking van het verdrinken bezweken is. Maar hoe weinig bekreunt Sindbad
zich over het lot van zijn stoffelijk overschot! ....
Doch deze herinnering aan zijn leven, deze herinnering die gestadig zichzelf voedt,
zoolang die er is, zal Sindbad ook niet gansch verdwenen zijn in het Niet! Hij mag
haar niet loslaten, hij moet zich daaraan vastklampen met de macht die is: zijn Ziel!
Hoe dikwijls en hoe snel kringloopte de heugenis van zijn levensverhaal? Daar
was geen tijdsmaat.... Doch eens werd dit zuiver geestelijke processus vertroebeld
door een physische gewaarwording. Het ‘ik’ van Sindbad speurde als de aaiïng van
water langsheen opnieuw voelende ledematen. En met welke verbazing stelde hij
vast dat zijn wil, ontwaakt uit het zuiver contemplatieve, weer bewegingen kon
bevelen! Zijn hand betastte hals en schouders: daar was geen wonde meer! Toen
raakten zijn handpalmen iets
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als een hinder, een wand. Was dit de kiel van den ‘Zeehond’ of van de ‘Thanatos
II’? Maar die muur week elastisch uit en spande dan weer om hem! Het was als een
door netwerk in ruiten ingedeeld omhulsel van een luchtbal waaronder hij zou
bedolven liggen. Doch een vreemde, machtige beweging stuwde hem doorheen die
omknelling.... tot een rauwe, snerpende, onmenschelijke kreet en de ongenadige
prikkeling van licht doorheen zijn gesloten oogleden hem deden bezwijmen! ....
.... Lucht die parelt door neus, keel en longen als bellen die aan frisschen wijn
ontsnappen.... Rustend zijn in de wieging als van een schip op gematigde golven of
van moedersarmen....
‘Vergewis u Sindbad, open de oogen! ....’
Boven hem gebogen zag hij drie gelijke reusachtige, ernstige aangezichten als van
Bouddhabeelden in Indische wouden. En tusschen deze gestalten klaarde een groen
spansel, maar als van een doorlicht woudgewelf waarvan de loovers zouden
ineengegroeid zijn tot een nadeloos oppervlak! Was dit de hemel? Een groene hemel?
Hij vreesde kleurenblindheid: dan onderscheidde men niet meer tusschen rood en
groen, wist hij. Maar hij zag tóch ook de andere kleuren: het geelblond der haren
dezer reuzinnen, het rood hunner lippen, het blauw der oogappels waar een
vriendelijke glimlach kwam getuigen dat ze geen afgodsbeelden, maar levende wezens
waren! En hun gestalten met den blik omzwenkend, ontdekte Sindbad toen hoe alle
drie op het water neergevleid lagen, met geschubde, paarlemoerkleurige staarten van
meerminnen! ....
***
Dat uwe Majesteit1) nu echter niet denke dat ik met dit, mijn verhaal, twijfel bij hem
wil stichten over de echtheid van wat de Koran ons voorhoudt te gelooven over het
hiernamaals. Doch is het niet aannemelijk dat, voor zoo eminente persoonlijkheid
als Sindbad, die zooveel doorluchtige daden op zijn actief had, Allah een uitzondering
toestond op zijn anders onverbiddelijke voorbeschikking en voor dit ééne maal de
geldigheid der banale natuurwetten uitschakelde? ....
Die zeewereld van tritonen en meerminnen waar Sindbad dus herboren was als
een gebrekkig wicht - want zijn lichaam eindigde in twee ledematen die ongeschubd
en vinloos bleven - lag in dimensies waarvan de rangorde ons niet precies bekend
is, doch die stellig niet deze zijn van het Einsteinsche Universum. En, zooals de
relativisten, om een plastisch denkbeeld te geven van hun begrensde heelal, verzoeken
ons dit ‘gemakshalve’ te willen voorstellen in den vorm van ‘een lichtelijk gekromd
ovalen zakhorloge’, zoo vraag ik uwe Majesteit ook deze andere wereld te willen
denken als een reusachtige gramofoonplaat. Zooals in het eboniet gegriffelde cirkels
den pool

1) Dit is een verhaal van Sheherazade voor den sultan Shiriar.
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van de stalen spil omringen, zoo deinden concentrisch grauwe, modderige golven
rond een ijsberg van trouwens niet bijzonder indrukwekkende afmetingen, dien de
Centauren zich voorbehouden hadden. Het merkwaardigste was dat, aan den
smaragden hemelkoepel, die blijkbaar zelflichtend was, noch zon, noch maan, noch
sterren zich vertoonden. Dáár bestonden dus geen richtingen, geen Noord, Zuid,
West of Oost, en - zoo dacht Sindbad vooreerst - ook geen tijd.
Dit volk van meerminnen en tritonen was arbeid onbekend. Ze leefden in een lui,
maar daarom toch niet ‘lekkerland’, want ze hadden zich te voeden met wat daar
ronddreef: bovengespoelde aquatische planten en een soort schuimmanna. Tusschen
hen bestonden geen verschillen van ras noch stand. Zoodus een maatschappij van
integraal communisme onder een soort ‘theocratisch’ toezicht der Centauren, de
‘hoeders der Waarheid’, die men op het witte strand van den ijsberg, kaalhoofdig,
dikbuikig zag rondwandelen met den plechtstatigen tred hunner vier paardepooten.
Trouwens in die door elkaar vervloeiende watermassa's ware het onmogelijk geweest
eenig stuk particulier bezit af te zonderen. Volstrekte broederlijkheid en gelijkheid
dus, gelijkheid die zich zelfs weerspiegelde tot in het physisch voorkomen, zoodanig
dat al wie van denzelfden ouderdom was, van zijn ‘jaargenoot’ niet te onderscheiden
bleef. Tritonen en meerminnen droegen dan ook geen persoonlijke familie- of
voornamen, maar wel en uitsluitend een nummer. Een enkeling was niets anders dan
een ‘lid van een jaargang’, ‘iemand 15’ of ‘27’, b.v.
In deze wereld waar geen wisseling van dag en nacht of van seizoenen zich
voordeed, waar alle atmosferische factoren onveranderlijk bleven, was ziekte
ongekend. De tritonen en meerminnen leefden hun eentonig bestaan
gemeenschappelijk tot het moment van den collectieven dood, die door de Natuur
zelve bleek voorgeschreven te zijn. De ‘Groote Kolk’, een gebeurtenis ‘die met een
zekere plechtigheid gepaard ging’, kondigde zich aan doordat de hemel van groen
verkleurde tot een somber purper dooraderd van tallooze bliksems. Doch deze
bliksems flitsten niet kortstondig, maar bleven lang aangloeien, zoo wat als de
regenbogen in onze wereld; zoodat de hemel overtogen bleef als met het netwerk
van een phosphorisch lichtende onkruidworteling. Op het kinkhoornen signaal der
Centauren schaarde het zeevolk zich tot een stoet die zich verwijderde van den ijsberg
tot aan den schuimenden rand van een enormen draaikolk. De zwarte waterranden
trechterden er naar een kokend middenpunt, waaruit een blauwe nevel rookte. Hier
zong nu het oudste geslacht, dat precies het rangnummer 50 droeg, een laatste
afscheidslied. Sindbad begreep dat zij ‘gewillig den dood ingingen om de grondstof
te leveren voor het wachtende leven opdat de eeuwige cyclus niet zou verbroken
worden.’ Het was werkelijk een aangrijpend Ave morituri! .... Dan toerde de slinger
der vrijwillig den dood
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gewijden nog eens als een laatste caroussel langsheen de toeschouwers om, onder
het klagelijk getoet der kinkhorens zich, hand aan hand, toe te vertrouwen aan de
wentelende waterwanden die ze meesleepten naar het kokende diep....
Het was dus de dood die in deze wereld den tijd ritmeerde en indeelde. Want al
wie tusschen twee ‘Groote Kolken’ geboren was, behoorde tot den zelfden ‘jaargang’
en, na afloop der plechtigheid, was ieder een nummertje opgeschoven. Alleen de
Centauren bleken onsterfelijk te zijn en daarom waren ze ook geslachteloos.
Nadat Sindbad gezeten op den schouder van een machtigen triton voor het eerst
deze essentiëele gebeurtenis bijgewoond had, was hij nu groot genoeg geworden om
onderricht te genieten bij de Centauren, die school hielden op den rand van den
ijsberg, alwaar de leergierige tritonen en meerminnen zich moesten neervlijen.
Wat die meesters te vertellen hadden was wel niet veel zaaks. In hoofdzaak kwam
het hier op neer dat ‘de dingen in wezenlijkheid waren zooals ze zich voordeden.’
Er bestond geen andere werkelijkheid dan de rechtstreeks waarneembare. De wereld
was begrensd en beperkte zich dus tot deze watermassa concentrisch gelegen rondom
den heiligen ijsberg, de ‘as van het heelal, rustend op het fundament, de sedimentaire
stratificatie van het oerzijn, deze laatste zijnde gesproten uit de permanente
noodzakelijkheid.’ Het kwam er vooral op aan dit zinnetje goed van buiten te kennen,
want het vormde de kern van de gansche metaphysica der Centauren. De materie
was oorsprongloos en vormde ‘een onmisbaar tegengewicht van het Niet’. In haar
leefden twee ‘energetische princiepen’: het ‘Goede’, de centripetale kracht, die alles
rond den IJsberg harmonisch gesloten hield en het ‘Kwade’, de centrifugale kracht,
die, moest ze ooit overwinnen, de wateren zou doen uiteenvloeien en het Heelal doen
vervallen tot ‘den chaos der tegenstrijdigheden’ en ten slotte tot ‘de vervluchtiging
van het Niet’! ...
En u werd beleefd, maar dringend, verzocht u bij deze ‘waarheid’ te laten vlotten
en geen persoonlijke interpretaties op te stellen. Wat de tritonen en meerminnen dan
ook zeer gewillig deden, zoodat het eindexamen steeds op een algemeen en zeer
verheugend ex-aequo uitliep.
Over den dood: ‘oplossing der antinomie van vrijheid en determinisme’, leerden
de Centauren dat de lichamen der gestorvenen, na den ‘Grooten Kolk’ terugkeerden
tot ‘het oerplasma, den organischen brei, waar, na genoten te hebben van wat
welverdiende rust, ter gedegener stonde, de biogenetische krachten weer aan het
gisten gingen op den roep der noodzakelijke levensaanvulling.’ Tusschen dood en
wedergeboorte lagen 50 stadia, die precies in duur overeenstemden met het verloop
der 50 ‘levensjaren’, ‘omdat de gesloten evolutieve cyclus noodzakelijk het mystisch
totaal 100 moest opleveren’! 't Was een argument gelijk een ander. Doch
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al die metaphysica leek Sindbad in den grond veel te simplistisch om waar te kunnen
zijn.
Dit cyclisch materialisme bood natuurlijk geen ruimte voor het bestaan eener
individueele ziel, die slechts hinderlijk zou geweest zijn in deze sociale gemeenschap
welke berustte op ‘het streng aaneenschakelen der georganiseerde en bewuste
enkelingen tot de hoogere eenheid van de schare, van den gesloten ring.’ En ook de
zeden stonden in het teeken van het integraal communisme. Om het ‘kernvormen
van gezinnen’ te verhinderen, was het sexueel leven een wettelijk voorgeschreven
promiscuïteit, binnen de grenzen echter van eenzelfden ‘jaargang’. En daar al de
tritonen en meerminnen van denzelfden ouderdom, physisch, in letterlijken zin geen
schubje van malkander verschilden - ze vormden zooveel sprekend op elkaar
gelijkende X-lingen - was dergelijke ordening dan ook natuurlijk en gaf ze ook geen
aanleiding tot eenige jaloezie. Zondig was alleen dus het verliefdworden op een
oudere of jongere meermin en vice-versa. Menigeen dacht dan ook dat Sindbads
wandrochtelijke gestalte aan een dergelijke overspelige verhouding te wijten was.
Hij alleen immers had dan ook, benevens zijn ‘jaarnummer’ de schande met
eigennamen gebrandmerkt te zijn. De meerminnen noemden hem ‘den schubbelooze’
en zijn makkers ‘den gladde’ (met pejoratieve beteekenis).
En het was wellicht dit misprijzen dat hem er toe bracht dit natuurvolkje eens
z i j n waarheid te verkondigen. Want al maar door, terwijl hij opgroeide, was hem
zijn herinnering aan zijn vroeger aardsch bestaan bijgebleven. Aan wie maar luisteren
wilde, vertelde Sindbad van ónze wereld. Dit was eigenlijk een zeer moeilijke
onderneming om aan deze primitieve wezens een plastische voorstelling te geven
van onze natuur en een begrip van onze samenleving. Wel was het mogelijk b.v. de
lotusbloem aan hun staartvin, de sparappel aan de geschubde tritonenflank, het
knetterende vuur aan de rosse in den wind wapperende haartooi der meermin te
vergelijken. Desnoods kon hij ook de atmosfeer van een Beurszitting suggereeren
uit het geroezemoes der zee. Doch eens de anatomische en andere metaforen uitgeput,
bleef hem niet veel meer dan de suggestie van mooie klanken, waarbij iedere triton
en meermin zich maar het hunne hoefden te denken. Doch dit was ook de macht van
zijn, de verbeelding prikkelende, woord! Het kwam er vooral op aan, meende Sindbad
terecht, deze geheimzinnige aura op te tooveren die de benaming van alle aardsche
voorwerpen, wezens en gebeurtenissen omgeeft en die eenieder, welke zich hiervoor
bereidwillig ontvankelijk houdt, het wonderlijkste geluk biedt....
Onzen Sindbad konden zekere poëtische gaven niet ontzegd worden. Hij bezong
dan ook meesterlijk het wonderlijk spel van de zon, de azuren lucht en de in het
oneindige geschakeerde wolken in het quadrille der seizoenen, den
sterrenschuimenden nachthemel, de maan die, over middag,
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haast onzichtbaar is als een klomp ijs dooiend in water, doch in de duisternis
bolgeblazen blinkt als het zilveren zeil van een miniatuurgaljoen, den goeden aardbol
gehuld in zijn dominomantel van zwarten nacht en witten dag.
Hij zong de scheiding van land en water, en hoe nochtans de oceanen met de aders
der stroomen, rivieren en beeken doordringen tot in het hart der vastelanden. Hij
bezong de dieren: de paarden, de koeien: Centauren die u niet de les spellen, maar
den menschen dienstvaardig zijn; de meeuwen laveerend tegen den wind in, de
zwaluwen wier vleugelslag is als het knippen van nerveuze wimpers; de spinrag
rijgend regendroppels tot een parelen motief. Dan de gewassen der velden: de
kopwilgen staande tot aan hun kin in de overstrooming der korenzee; de echorijke
wouden. En de technische wonderen: de nachtelijke stations als ertsblokken waarin
topazen, safieren en robijnen fonkelen....
Sindbad zong de namenmelodie van de volkeren en de steden en roemde boven
alles ons machtige Bagdad.
En hier situeerde hij nu den mensch, den gekleeden, scheppenden, politiseerenden
mensch, drillend de krachten der natuur te zijnen gerieve. Hij verheerlijkte de zalige
vermoeidheid na den arbeid en de genoegens der ontspanning: de vrijdagsche
verrassing der veranderde bioscoopprogramma's. Der menschen bestaan had niet het
kleurloos eentonig verloop als dit der tritonen, maar zat vol dramatische bewogenheid.
De mensch smaakte het geluk: van te genezen na ziekte, van bevorderd te worden
na stipte ambtsvervulling, van in eer hersteld te worden na miskend te zijn geweest.
Hij sprak van de verscheidene beroepen: allemaal nuttig en door een of ander
bijzonderheid schilderachtig, biedend daarenboven duizende gelegenheden tot het
beoefenen van civiele, ethische, martiale en sportieve deugden. Dan de woningen:
zoowel de schamele hut van den arme waar, aan de gekalkte muren, uit de krant
geknipte beeltenissen van het heerschende vorstenhuis getuigen van de loyale
gevoelens der bewoners, als ook de paleizen der rijken die versierd zijn met de
hoogere, abstracte kleurenharmonie van gegroepeerde geometrische figuren.
Aldus kwam Sindbad er ook toe de heerlijkheid van het particulier bezit te stellen
tegenover de schamelheid van het integraal communisme der tritonen. Het hoogste
geluk was een eigendom: een stukje van die rijke aarde, netjes omringd met een
geurende haag, hekken met spitsgulden lansen of muur bekroond met glasscherven.
En dit ideaal princiep van het particulier bezit vond zijn sublieme bekroning in de
ethica. De liefde concentreerde zich op één persoon - zonder dat men daarom
natuurlijk de andere medemenschen een welgemeende sympathie onthield -. Deze
ééne persoon was de trouwe gezellin die u steeds ter zijde stond, wier hart en geest
bij alle leed en vreugde medetrilden, die u échte kinderen schonk, welke uw trekken,
karakter en fortuin erfden. En de symphonie van het menschelijke leven
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klonk uit in een dood die d e f i n i t i e f was, zalige rust, heerlijke stilte waaruit men
niet meer door den ‘Eeuwigen Terugkeer’ zou opgeklopt worden! (Sindbads eigen
geval vormde slechts de noodige ééne uitzondering die den algemeenen regel moest
bevestigen).
Het was vooral dit tot de spits gedreven individualisme der aardsche beschaving
die bij dit zeevolkje insloeg. Deze ‘nivelleerende’ gelijkheid, waarnaar wij menschen
zoozeer trachten (wanneer we tot deze standen behooren die hierbij eventueel meer
te winnen dan te verliezen hebben), vormde voor de tritonen een gemeengoed dat ze
hartgrondig beu waren. Het was precies deze ‘kolkenoude’ stagnatie, dit ‘gebrek aan
een geschiedenis’ die dit volk ongelukkig maakte. Want het geluk is nooit datgene
wat je bezit, maar steeds ‘het andere’....
Zoo kwamen zijn toehoorders er heel natuurlijk toe den ‘Gladde’ te vragen dat hij
hen naar deze ideale wereld zou leiden. En Sindbad was zoo onvoorzichtig op dit
verlangen in te gaan. Hij beloofde hen dus: de Aarde, de Zon, de Sterren en zeer
nadrukkelijk de Maan in haar verscheidene gestalten. Nu kan de vraag gesteld worden
of deze voorgenomen tocht naar de Aarde niet in allegorischen zin moet opgevat
worden en of Sindbad, in den grond, wellicht bedoelde dat dit Rijk in de ziel van
iederen triton en meermin gelegen was; zoodus, dat ze ‘hun persoonlijkheid moesten
ontwikkelen’, ‘zich een eigenwaarde scheppen’ en andere ethische fraaiïgheden van
dien aard. Hoe gaarne ik ook tot abstracte, zelfs mystische verklaringen neig, toch
meen ik te moeten gelooven dat Sindbad wel degelijk aan een werkelijke expeditie
dacht. Bij hem ging idealisme steeds gepaard met een flinke dosis practisch realisme.
En in verbeelding zag de stoute avonturier zich wellicht reeds triomfantelijk den
Euphraat opzwemmen aan het hoofd van dezen nieuwen exodus. Zelfs zou het ons
niet verwonderen moest hij aan allerhande aardsche plannen gedacht hebben. B.v.:
optreden in music-halls. ‘S i n d b a d a n d h i s T r i t o n s !’; ‘T h e 2 0
M e r m a i d s ’. De scène herscheppen in een reusachtig aquarium. Apotheose: de
fonteinen van Versailles met levende beelden en hij zelve als Roi-Soleil!
Doch hoe den weg gevonden op dit oneindig zeevlak, onder dezen groenen hemel
waar geen gesternte bakende, geen roos der winden bloeide? Nu beweert de dichter
weliswaar:
Ein guter Mensch, in seinem dunklem Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewuszt;

doch onzen nieuwen Mozes ware een flink kompas goed te stade gekomen. Eén ding
stond vast: hij zou zich verwijderen van den ijsberg en wat de toekomst bracht, daar
zou men, naarmate het onbekende actueele problemen ter oplossing stelde, wel
adviseeren.
Doch nu hadden de Centauren nog een woordje mede te spreken! ....
Zoo lang de ‘Gladde’ zich bepaald had tot het vertellen van zijn ver-
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dichtsels over dit mystisch Utopia, hadden ze zich daarover weinig bekommerd. De
Centauren verklaarden al die ‘origineele romantische bevliegingen’ door zijn
physische gebreken. Ten welke propooste een de woordspeling ‘vinneloos-zinneloos’
gebruikte. Doch toen zij nu bemerkten welken fanatischen aanhang deze profeet rond
zich schaarde en hoorden van den geplanden uittocht, was de ontsteltenis bij hen
geweldig! Dit laat zich begrijpen: het is nooit prettig voor de eeredienaars van een
cultus om te zien hoe ze hun aanhangers verliezen. En hier dreigde het gevaar dat
duizende tritonen en meerminnen den heiligen ijsberg zouden verlaten om dit
wangedrocht te volgen naar een ondergang die met den ‘Grooten Kolk’ niet te maken
had.
Hun besluit was spoedig genomen. In flinke ordening plonsden de Centauren het
water in, zwommen de rebellie te gemoet, stampten de samenscholingen hardpootig
uiteen, namen den leider gevangen en sleurden hem mee naar den ijsberg. Hier zou
hij dus terechtstaan wegens zijn valsche leer.
De beschuldiging wierp den ‘opstandeling’, den ‘avonturier’ allerlei sophistische
drogredenen vóór zijn wanstaltige voeten: dat hij ‘het Booze centrifugale princiep
belichaamde en blijkbaar, bevreesd voor den grooten “Kolk”, uit den cyclus van den
eeuwigen terugkeer langs de tangens wilde wegslibberen’; dat hij de jeugd in het
verderf stortte met ‘een onzedelijke en onnatuurlijke monogamie’ te prediken, die,
moest ze doorgevoerd worden, fataal zou leiden naar het verbreken van alle
solidaristische banden en ‘den ring, de communistische structuur der maatschappij
zou doen uiteenspatten in egotistische gruizelementen!’
Doch de Centauren waren grootmoedig. Al deze ketterijen zouden zij hem vergeven
zoo hij maar plechtig wilde verklaren dat die dwaalleer, die ‘funeste divagaties in al
de beteekenissen van het woord’ over die andere, Aardsche wereld niets waren dan
een hersenschim, wat tritonenbedrog dat hij zoo maar ‘als tijdverdrijf’ gefantaseerd
had. Doch vooral moest hij openlijk belijden dat de IJsberg wel was: ‘d e a s v a n
het Heelal, rustend op het fundamant van de sedimentire
stratificatie van het oerzijn, gesproten uit de permanente
n o o d z a k e l i j k h e i d ! ....’
Daar stond hun beschuldigde, steunend met beide beenen in de waarheid van zijn
oorspronkelijk menschenbestaan! Hij kon niet anders dan die herinnering getrouw
blijven!
Sindbad bezag met melancholischen glimlach zijn rechters. Zijn antwoord zou
bondig zijn. Koud misprijzend en met den stalen klem der bewuste eigenwaarde
verhief zich zijn stem:
‘Ik ben geen lid van uw bende! Ik ben geen nummer zooveel! Ik ben Sindbad de
zeeman uit Bagdad, die in mijn acht individualistische reizen meer beleefd heb dan
jullie millioenen dutsen in uw schamele, saai geordende
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gemeenschap! Ik verloochen niets van mijn waarheid. In andere dimensies dan de
uwe wentelt mijn Aarde met al haar bonte kleuren, geuren en gestalten die u onbekend
zijn. En wat jullie “sedimentaire stratificatie van het oerzijn” betreft, daar permitteer
ik mij, heeren Centauren, u, ter inlichting, dit te zeggen: De grondvesten van uw
fameuzen ijsberg reiken ten hoogste zes maal zoo diep als het gedeelte dat boven
den waterspiegel uitsteekt! Ik kan u dat natuurkundig demonstreeren. Een stomme
visch kan hem onderzwemmen. En verre van “de onwrikbare pool van het Heelal”
te zijn, vormt hij niets dan een onbehouwen, logge massa, die zoo maar op het goed
kome het uit, rondvlot! ....’
Dat op zoo'n ontactisch verweer een veroordeeling volgde, zal wel niemand
verwonderen. Men kan wel objectief staan, nietwaar, tegenover alle ideologie; maar
zoo in het heiligste van uw overtuiging gekrenkt, positief beleedigd te worden, is
zelfs den meest onpartijdigen rechter te machtig! Het vonnis luidde dan ook: dat de
schuldige zou gevierendeeld worden. Benevens een ‘plechtig schandvlekken’ - en
zoo iets was voor zoo groote misdaad veel te licht - kende men daar geen andere
straffen.
Aan Sindbads polsen en enkels werden de vier flinkste Centauren gebonden. Een
kinkhoren toette het sein. De monsterbeulen rukten dit opstandig, avontuurlijk lichaam
aan stukken, sleepten over de witte ijsvlakte de bloedsijpelende ledematen, vervend
een rood kruis dat misschien overeenstemde met de hoofdstreken onzer kompasroos.
Doch ter plaatse der executie dooide Sindbads warmbloedig hart zich een schacht
doorheen de ijsmassa en zonk, goudzwaar bevracht met zijn rijke herinneringen, naar
den droesem der eeuwigheid.
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Rilke in oorlogstijd
door J.J. van Geuns
't Was niet genoeg, dat hij het Stundenbuch geschreven
Had en de Czaren en Vom lieben Gott,
De Malte-Laurids, het Marialeven....
't Was niet genoeg, hij onderging het lot
Van alle duizenden: in de geleedren
Te staan. Men vraagt zijn vóórnamen, hij zegt:
René-Maria-Caesar (het trotsch-teedre
Rainer-Maria verloor hier zijn recht)
En hij marcheert - de wegen, zwart van gruis,
Leiden naar 't front in velerlei vertakking Totdat hij neerbreekt onder de bepakking,
Zooals eens Christus neerbrak onder 't kruis.
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Kroniek
Boekbespreking
A. den Doolaard, De Druivenplukkers, Amsterdam, Em. Querido, 1931.
‘Einde’ staat, naar oud-vaderlandschen trant, op bl. 303 van dit boek onder de laatste
volzinnen. En dan volgt: ‘Puy St. Reparade-Marseille-Parijs Sept. 1930.
Amsterdam-Wassenaar-Praag-Stôla-Berlijn-Zdiar-Radstadt-Gnadenalm-Ausservillgraten-Parijs-Wassenaar
Februari-Juni 1931. Dat is heelemaal niet oud-vaderlandsch! Het lijkt integendeel
wel een parodie op onze moderne gewoonte, de plaats waar en den tijd waarin onze
boeken geschreven worden op de laatste bladzijde te vermelden. Het kan echter ook
uit overmaat van eerlijkheid zijn, dat deze Doolaard hier de volledige route van zijn
laatste omzwervingen opgaf. Overigens, dat hij een zwerver is, als zijn pseudo het
ons al niet gezegd had, zouden wij het weten uit zijn werk zelf - dus toch vóór wij
het ‘Einde’ bereiken!
Het over de wereld zwerven is in zwang. En men kan niet anders dan toegeven,
het heeft nieuwe kanten en belangwekkende aspecten aan onze litteratuur toegevoegd.
Ondernemende reizigers zijn wij Hollanders altijd al geweest. Om van de 17e en nog
vroegere eeuwen niet te spreken, ook Potgieter en wat later Emants hebben onze
letteren verrijkt met de beschrijving van uitheemsche landschappen en zeden. Maar
Couperus heeft het reizen en verblijven in den vreemde als schrijversprocédé, om
onderwerpen en inspiratie op te doen, pas op groote schaal toegepast. En wat hij er
zich mee won was inderdaad in de hoogste mate verleidelijk voor begaafde en
eerzuchtige jongeren, die daarenboven, net als hij, misschien wel aan het ‘wonen’
in het algemeen, maar zeer zeker aan het wonen te midden van onze kleinburgerlijke
hollandsche toestanden (ik denk hierbij aan baronnen evengoed als aan moderne
arbeiders) sterk de mier hadden. En het lijkt mij dan ook heelemaal geen wonder,
dat onze nieuwste litteratuur, behalve eenige staag in een buitenlandsche stad
vertoevende auteurs - als van Schendel, de Schartens, Augusta de Wit - vele reizigers
en doolaards kent; Slauerhoff, Fabricius Jr. en de schrijver van deze Druivenplukkers
zijn wel de belangrijksten van deze in sommige opzichten zeer zeker verstandige en
benijdenswaardige groep schrijvers.
Toch kan het misschien geen kwaad, in dit verband, eenige meerdere bekendheid
te geven aan een gedachte uitgesproken door P.H. van Moerkerken in een stukje over
Jac. van Looy, dat hij voor het Jaarboek der Vereeniging ‘Haarlem’ schreef. Ik lees
daar n.l.: ‘Het geboren-worden en werken in een wereldstad, zelfs al denkt men
hierbij aan Parijs, waarborgt nog niet een ruimen, vooroordeel-vrijen kijk op het
leven. In wereldsteden
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hebben alle kringen en alle buurten hun eigen kleinsteedsche en eng-begrensde
beschouwingen over elkaar en over anderen. In een provincie-stad of in een dorp
kunnen daarentegen menschen leven, rustig en in een schijnbaargelijkmatig verloop
der dagen en jaren, menschen die vrij en wijd over de wereld zien en voor wie hun
toevallige woonplaats geen grenzen heeft. Zij zien hun medemenschen en de
toestanden in hun algemeenheid; overal weten zij schoonheid te vinden, in het mos
op een tuinmuurtje en in de wolken die boven de binnenplaats van een hofje drijven.
Het cosmopolitisme hebben zij niet van noode.’
Het is mijn bedoeling niet hier iets bij te voegen of uit af te leiden. Ik wil met mijn
citaat ook vooral niet zeggen, dat het één der boven opgesomde zwervende auteurs
aan een ruimen, vooroordeel-vrijen kijk op het leven zou ontbreken. Ten hoogste
zou ik willen doen uitkomen, dat er geen bepaalde reden is, zich op het feit dat men
zijn boeken al zwervende schrijft min of meer te laten voorstaan.
‘De Druivenplukkers’ is een frisch, jong en aantrekkelijk boek. Het is sterk romantisch
van geest - een paar decenniën geleden zouden wij hierin niet juist een kenmerk van
frischheid en jeugd hebben gezien, maar van onze jongere en jongste schrijvers
bezitten wij thans al genoeg om te weten, dat, bij al hun vaak gewild nuchtere, ja
soms cynische ideeën over het moderne leven (het sexueele leven in de eerste plaats),
een niet eens erg vernieuwde (niet eens ‘nieuw-zakelijke’) romantiek tot hun diepste
geesteswezen behoort. Dit verhaal van Den Doolaard is bijna een ridder-roman en
zijn opvattingen van ridderlijkheid zijn noch zeer verfijnd noch in eenig opzicht
modern te noemen. Zij zijn veeleer wat ruw en primitief. Maar zij zijn zonder eenigen
twijfel oprecht en sterk - zij doen aan als naief, een weinig dwepend, zéér jong.
Den Doolaards schetsen en verhalen over het liefdeleven van dien romantischen
zwerver en vrijheidsminnaar bij uitnemendheid ‘André met het woeste oog’ en van
zijn goedmoediger kameraad Vladja, die van de Tatra naar Bourgondië trekt om er
druiven te gaan plukken, ze zijn in hooge mate boeiend, meeslepend, tintelend van
leven vaak. En ditzelfde, althans niet veel minder, zou ik willen zeggen van álles in
dit boek, dat tot de eigenlijke ‘vendange’, den wijnoogst of druivenpluk in Frankrijk
behoort. De bijpersonen in deze verhalen staan mij nog duidelijker voor oogen en
hebben mij vaak nog directer genot verschaft dan de twee mannelijke helden. Zij
zijn met echte lust geschapen. Lucienne, het veelomstreden vrouwtje, in slechts
enkele flitsen gegeven, vond ik ronduit prachtig. Daarnaast nu evenwel, en daarmee
eigenlijk alléén door de ‘ridderlijke’ gedachte van den roman zijdelings verbonden,
heeft de schrijver gemeend ons een paar nog zuiver feodale landheeren, een franschen
markies en een duitschen baron,
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te moeten en te kúnnen voorstellen, met en benevens de verleidelijke schoondochter
van den een, die de tijdelijke geliefde des anderen is geweest - en dit lijkt mij een
misgreep. Deze figuren zijn verre van overtuigend en zeker nóch scherp waargenomen
nóch in de droomende ziel tot waarachtig leven gewekt. Hier raakt het romantische
aan het theatrale, het bijna melodramatische; de aandachtige lezer voelt zich
ontgoocheld en onwillig worden. Ik voor mij althans vluchtte telkenmale met graagte
van dit eenigszins verschaalde blauwe bloed terug naar het versche, vuurroode, der
druiven en hun drieste plukkers.
H.R.

Anna van Gogh-Kaulbach, Menschen in 't Huwelijk, J.H. Meulenhoff,
Amsterdam, zonder jaartal.
Anna van Gogh-Kaulbach kan eigenlijk veel, zij verrast aldoor weer met haar warme
uitbeeldingen van menschen, met haar kennis van het leven. Zij schrijft misschien
wat te vele en te dikke boeken, ik weet het niet, het goede gaat in de veelheid wat te
loor. Toch is er groei in haar werk, een steeds meer zich oefenen in 't zuivere spiegelen
van de menschelijke wezenheid, in al haar nuancen. Zij blijft jong, zij begrijpt
hartstocht, opstandigheid, zij begrijpt de verblinde jeugd en den wijzeren ouderdom.
Zij begrijpt geluk en zij weet hoezeer er om gestreden moet worden. Zij weet dat
erkenning en weten groeit met de ziel meê. Heel veel wijsheid ligt luchtig uitgespreid
in haar werk. Maar wat het nu is, dat het als zoodanig niet altijd werkt, weet ik niet.
Het ligt geloof ik aan de niet zeer sterke taal en aan de te uitgebreide dialogen. Het
verwatert wat, het werkt niet in zijn grootstmogelijke kracht. De stijl is niet rhythmisch
en heeft geen verrassend of beeldend vermogen. Het is allemaal een beetje te veel
de werkelijkheid nageschreven, het is niet omgevormd tot essentie. Zij legt zich
nergens de beheersching op die haar figuren groot zouden kunnen maken. Maar dit
boek met zijn vele figuren, geeft Anna van Gogh-Kaulbach wel gelegenheid haar
menschenkennis te toonen. Zij heeft een breed milieu opgezet van menschen ‘van
allerlei slag’: zakenmenschen, artisten, moderne en ouderwetsche. Al deze staan met
elkaar in een familie- of vriendschapsverband, zooals dat tegenwoordig een normaal
verschijnsel is. De jeugd gaat haar gang, zoekt haar eigen wegen, meent alles te weten
en leert alléén door eigen ervaringen. Soms bedisselt zij hardhandig over het leven
der ouderen. - Wij zien de droomen van een tooneelspeelster, - door en door vrouw
is zij en door en door artiste; we zien een jong meisje, zonder veel talent, door grooten
ijver en eerzucht pianiste worden, diploma's halen, maar toch innerlijk vertwijfelen
aan haar mogelijkheden. We zien een sleur-huwelijk en de scheiding die geen
verlossing brengt, we zien een levenslang elkaar liefhebbend echtpaar, dat zelfs door
den dood niet gescheiden wordt, we
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zien jonge, overmoedige menschen in hun huwelijk groeien tot inzicht, kracht en
overgave. - De verhouding man-en-vrouw zien we in velerlei schakeeringen. Maar
wat het meest treft in deze boeken is de onpartijdige liefde die de schrijfster haar
creaturen toedraagt, en haar jeugdige drang om de moderne mentaliteit te benaderen.
Dit alles spruit voort uit een levensliefde die de zestigjarige schrijfster eert.
JO DE WIT

T. Brinkgreve-Wicherink, Wat het sterkst spreekt, Dordrecht, C. Morks
Czn., zonder jaartal.
De schrijfster, die sympathieke meisjesboeken heeft geschreven, begeeft zich hier
op een wijder, gevaarlijker gebied, waar zij nog niet geheel thuis is: den roman. In
het algemeen draagt men niet ongestraft den toon van het meisjesboek óver op een
roman; de taal is vaak veel te weinig beeldend, en vele factoren, die het in een
meisjeboek wel ‘doen’, b.v. sympathieke karakterteekening en gemoedelijkheid,
doen in een boek voor groote menschen dikwijls aan als tweede-rangs eigenschappen.
Ook is een tikje tendenz en moraal in een meisjesboek lang niet misplaatst; doch
wij waardeeren het niet in een boek voor volwassenen, als het er boven-op ligt.
Als wij grooteren ons nog laten opvoeden, dan is het meestal ondanksonszelf en
langs geheel andere wegen. Maar de heldin van dezen roman: ‘Wat het sterkst spreekt’
is zoo volmaakt, zoo rein, zoo begaafd, zoo.... vul maar in, dat we er allicht een beetje
kregelig van worden. ‘Maak haar als 't u blieft een beetje menschelijker’, zouden we
willen uitroepen, niet zoo zeer een model van hóe een vrouw behóórt te zijn, maar
meer een echt mensch, met zijn hoogten en afgronden. In meisjesboeken kan het
veroorloofd zijn den opgroeienden mensch een richtsnoer, een grens, een ideaal voor
te houden, in den roman vraagt men werkelijkheid, zij het ook de hoogste en de
diepste. En aan de werkelijkheid doet de schrijfster hier onrecht. Er bestaat hier in
den lande bij mijn weten nergens zoo'n vrouw als de heldin: een schrijfster die, omdat
ze een paar boekjes heeft geschreven, roerend beroemd is, suiker-zoet beroemd, zich
daarvan kalm bewust is en even kalm-bewust doorgaat met ‘haar blanke vellen papier
te vullen, week na week, jaar na jaar.’ Die ‘het beschaafde, het beste, het ontwikkelde
deel van het publiek tot haar lezers mag rekenen’ (vraag: bestaat er zoo'n publiek
nog? hoe irreëel doet dat aan!). Die, griezelig- en onmenschelijk-zeker van zich zelf
‘de pen regelmatig langs de lijnen doet glijden, zoodat er bijna geen enkele doorslag
of verbetering te ontdekken valt.’ Die zich het meest thuis gevoelt voor haar
schrijfbureau, waar zij haar pen kan laten spreken, want.... in de wereld verwachten
de menschen dat steeds wijsheid van haar lippen zal vloeien! Wat een idealisme en
wat een ana-
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chronisme! Ik voor mij zag de zaak liever omgedraaid: ‘een vrouw wil wijze woorden
spreken, maar niemand luistert er naar’. Dat zou mij boeiender en tragischer
voorkomen.... en - aannemelijker!
Gelukkig wordt het verhaal langzamerhand wat normaler, wat eerlijker en steviger.
Zoo'n romanschrijfster kan, hoe vervuld ze ook mag zijn van haar werk, toch niet
zonder de liefde, en aan het eind van het boek scheldt ze haar werk zelfs voor
surrogaat. Dat hadden we eigenlijk altijd wel gedacht of kunnen verwachten, want
deze Hermine is geen ras-artiste. Ze vindt haar Leo, en, hoewel zij vele moeilijkheden
hebben te overwinnen, worden zij man en vrouw. Hoe zij de tegenwerking van het
lot braveert en haar ingeschapen zuiverheid gestand blijft, daarvan vertelt op
vriendelijke wijze het tweede gedeelte.
JO DE WIT

Anthonie Donker, De Draad van Ariadne. Arnhem, Hyman, Stenfert &
van der Zande, 1930.
Een broosheid als die van Rilke begint zich aan te kondigen hier en daar in Donker's
poëzie, een zich laven aan het vers om zichzelfs wil. De krachtige rhythmen schijnen
af te nemen in zijn werk. Het is of hij zichzelf nu ganschelijk in de schoone
beeldtenissen zijner gedichten weerspiegeld heeft gezien, of gansch de wereld als
het ware opgezogen is in dezen dialoog met den spiegel. Zoozeer werd de dichter
gefascineerd door het eigene, dat hij stem verleende aan hetgeen boven alle spreken
behoort te zijn (Kleine Gedichten), omdat elke verwoording ervan een ijdele grimas
beteekent in het aangezicht van een honderdvoudig geleden leed.
Deze vlucht in het eigen lot moge symptomatisch zijn voor een goed deel onzer
moderne poëzie, het neemt niet weg, dat elk dichterschap erdoor op levensgevaarlijke
wijze wordt bedreigd. En.... hoeveel kaarten hebben wij niet op Anthonie Donker
gezet!
Doch onherroepelijk gaan wij hem verliezen, indien hij er niet in slaagt zich met
krachtige hand te onttrekken aan den fascineerenden invloed van het eigen lot.
Beangstigend herfstelijk is plotseling de schoonheid zijner verzen geworden, murw,
overrijp. Is het het zegel des tijds, dat overrompelend snel zijn merkteeken op zijn
werk heeft gezet? Zien wij tegenwoordig niet een bloeiend gelaat in enkele jaren
levens verworden tot een vaal en aschgrauw heulen met den dood? Rilke overwon
deze broosheid, dit tot-den-dood-vermoeid-zijn van zichzelf. Donker is jonger en
minder diep nog verward in de strikken van het ik. Voor hem liggen de horizonten
van het leven nog open. Hij kan nog ‘òpzien’ van zich zelf. En daarom mogen wij
de kansen, die hij bezit om te ontsnappen aan de ‘levensgevaarlijke’ zône, waarheen
zijn dichterschap aanvangt te verglijden, niet gering achten.
Er is een eigenaardige overeenkomst in ‘sfeer’ tusschen dezen bundel van
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Anthonie Donker en ‘Witte Vrouwen’ van Marsman. In beide overweegt een van
doodsschaduw vervulde duisternis en in beide komt een bruidsgedicht voor, dat den
weg te openen schijnt naar een nieuw, jong licht. In beide ook spitst zich des dichters
levenshouding tot een volstrekt persoonlijk heroïsme - zij het met een negatief
voorteeken! - toe: in den bundel van Donker leze men het gedicht op blz. 25 ‘Van
droomen dichten en van wilde rozen’.... in den bundel van Marsman, datgene wat
aan des dichters handen is gewijd. Na het ervaren van deze overeenkomst zien wij
dan tevens, duidelijk en scherp, toch een wezenlijk verschil: Marsman ziet het leven
in laatste instantie als een goddelijk avontuur, dat hij gedoemd is zich door den onrust
van het oogenblik te ontzeggen: hij moet, naar hij het met eigen woorden noemt:
‘verwijven’; Donker ziet zichzelf buiten het leven staan, door het lot als het ware
‘buiten de deur gezet’: hij moet ondergaan, of, zooals hij het zelf uitdrukt: ‘zijn
toekomst is verwoest’. Bij Marsman gaat de zin des levens in het eigene Zijn op, bij
Donker blijft er een dualisme tusschen het andere en het eigene bestaan; al heeft ook
bij hem dit andere zijn bevrijdende kracht verloren.
ROEL HOUWINK

Dr. C.A. Wienecke, Liedjes van Liefde. Den Haag, W.P. van Stockum &
Zoon, 1931.
Het is onbegrijpelijk, hoe nog altijd uitgevers bereid worden gevonden tot het
verspreiden van grasgroene puberteits-poëzie, die geen enkele positieve belofte voor
de toekomst inhoudt; ja, die in dit geval met het oog op den dokterstitel, welke haar
auteur siert, wel zeer bedenkelijke perspectieven opent ten opzichte van diens
dichterlijke ontwikkeling. Want wie na een akademische vorming in goeden gemoede
nog in staat is tot onnoozelheden als deze verzen, moet wel verbijsterend ver af zijn
van alles wat ook maar eenigermate naar zelf-kritiek zweemt. De volgende,
willekeurig gekozen, strophe moge een en ander afdoende illustreeren:
Toen dook 't wit wijf dat veel verlangt,
den knaap in de armen ver en diep,
en heeft aan hare borst geprangd
zijn donker lijfje tot hij sliep.
Stijf ligt hij in den zonnedag,
om de'open paarschen mond een lach.
(Het meer van Singkarak, blz. 12)

Gaat de werkelijkheid zoo geheel buiten dezen dichter om, dat hij geen andere ‘stof’
te bemachtigen weet dan deze tot den draad versleten romantiek?
ROEL HOUWINK
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GEWEVEN KLEED VAN ‘HET PAAPJE’
(FOTO PIET ZWART)

WEEFTOESTEL VAN ‘HET PAAPJE’
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GEWEVEN STOF VAN ‘HET PAAPJE’
(FOTO PIET ZWART)
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In memoriam W.B. Tholen
In de laatste acht jaren zijn drie groote schilders der oudere generatie van ons
heengegaan, Breitner in 1923, Verster in 1927 en nu, begin December 1931 Tholen
en men kan veilig zeggen: van die generatie waren zij de grootste. Van Breitner en
van Verster kunnen wij al eenigszins afstand nemen: het is of hun figuren nu reeds
hooger voor ons oprijzen dan bij hun leven, ja, wij voelen een soort van heimwee
naar hun werk, dat een zoo vaste eenheid toonde van groote eigenschappen en waarin
geen element ten koste van andere werd vergroot. En nu ook Tholen: midden in een
volop zorgenrijken tijd vol kortlevende, maar niet minder hevige leuzen,
voedsel-van-dag-tot-dag voor wie à-la-minute leven, vol wanhopige tegenstrijdigheden
ook in de kunst, ging deze figuur van groote, schier uit den tijd geraakte rust, van
een toewijding, die geen tijd scheen te kennen, van een eerbiedwekkend
werkmanschap den weg van alle vleesch.
Tholen werd in 1860 geboren en was leerling en bewonderaar van dien innigsten
aller Hagenaars, Gabriël; meer is niet noodig te zeggen als biografie: zijn werk spreekt
voor zichzelf. Landschappen eerst en enkele met figuren (het bekende Wintervermaak
in het Haagsch Gemeente-Museum). Daar tusschendoor een reeks kinderportretten,
maar geleidelijk het landschap van het water en den waterkant.
Hartstochtelijk zeiler en minnaar van het Hollandsch water is Tholen bovenal
geworden de schilder van het meest-essentieele van Holland, het water; meer dan in
zijn portretten en ander werk is hij als schilder van het water groot geweest en zijn
verdienste is, dat hij, na die eeuwen van Hollandsche landschapskunst en vooral van
Hollandsche waterlandschappen, in dit genre iets sterk-eigens, iets karakterrijks heeft
weten te scheppen, een domein, dat zijn onbetwistbaar eigendom zal blijven en waarin
hij de bewondering zal blijven wekken van allen, die zich met schilderkunst bezig
houden.
Wat de algemeene geaardheid van zijn werk betreft, kan men zeggen, dat hij is
voortgekomen uit de Haagsche school en daarvan een late, maar dan sterk verinnigde,
vertegenwoordiger was. Meer nog zie ik echter Tholen als de XXe-eeuwsche
voortzetter der groote XVIIe-eeuwsche Hollandsche landschapstraditie en in het
bijzonder zie ik in hem den geestverwant van Jan van Goyen en Salomon van
Ruysdael. Niet het breede, volumineuse, het hartstochtelijk bewogene in het landschap
zocht Tholen gelijk meerendeels de Haagsche school deed; hij schouwde dieper,
voelde inniger al was hij minder geniaal dan Jacob Maris, minder klassiek-harmonieus
dan Mauve. Ook hij zal de zonlicht-verrukkingen van Willem Maris hebben gekend,
maar hij stemde die af tot een zachter, inniger geluid. Geen vol orchest, geen zwaren
jubel van orgelklanken hooren wij in zijn werk, maar
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koele fluittonen van een tusschen riet en wilgen verscholen halfgod. Hoe dicht staat
hij daarin bij van Goyen en Salomon van Ruysdael: hoe eender is hun
altijd-opwellende liefde voor water en waterkant, maar vooral: hoe eender is hun
picturale en emotioneele opvatting. In de fijne, eindeloos-genuanceerde tinten van
stemmig-blauw, van grijzen en bruinen, in de overgegeven liefde voor allerintiemste
wemelingen van riet en water onder het door zilver gezeefde licht, dat door de wilgen
schijnt, vond Tholen, evenals zijn twee groote voorgangers, de beste materie om zich
volledig uit te spreken. Van het water, dat hij immers zelf bevoer met groot,
meesterschap en deugdelijke kennis van navigatie, kende hij alle geheimen; behalve
Gabriël heeft geen Hollandsch schilder van den nieuweren tijd zoo de essentie van
het water in al zijn gedaanten gekend en gebeeld.
Een vernieuwer in de schilderkunst is Tholen niet geweest; Breitner en Verster
zullen ongetwijfeld voor de ontwikkeling dier kunst van grooter beteekenis zijn.
Maar het is niet gewaagd te voorspellen, dat Tholen niet zal worden vergeten.
Nog maar kort geleden verraste Tholen ons met het merkwaardigste en knapste
schilderij, dat hij wellicht ooit maakte: eindeloos water met niets er in dan, op den
voorgrond, een meerpaal. Dit was grandioos en voornaam en het bevestigde, dat wij
in Tholen zoo min als in Van Goyen slechts den talentrijken schilder van het zinnelijk
schoon mogen zien: hier was, ondanks die onverbiddelijk-zakelijke rekenschap van
het uiterlijk der dingen, de mystieke aanschouwing van het leven, dat ook in het
onbelangrijkst voorwerp een beeld der Oneindigheid ziet. Aan dit werk kunnen wij
het beste de beteekenis van Tholen afmeten.
Nu is hij zelf het Groote Water overgegaan. Met eerbiedige bewondering staren
wij hem na; aan onze kust verliezen wij een, die een deel van onszelf was.
J. SLAGTER

Gino Severini bij Huinck en Scherjon, Amsterdam
Tot de merkwaardigste en krachtigste schildersnaturen van onzen tijd behoort zonder
twijfel Gino Severini, een man, die een buitengewonen invloed heeft gehad op de
ontwikkeling van de schilderkunst in Frankrijk, en dus van Europa, in de laatste 25
jaren en het is waarlijk een tekort in onze opvoeding geweest, dat wij hier nooit iets
van beteekenis bij elkaar hebben kunnen zien, wat ons een beeld van Severini's werk
kon geven. In die leemte is nu voorzien door de uitmuntend-verzorgde retrospectieve
tentoonstelling in den kunsthandel Huinck en Scherjon te Amsterdam, waaruit wij
vrijwel alle ontwikkelingsphasen van Severini kunnen volgen, van 1908 tot heden.
Welk een rijke, warme verbeelding, welk een gaaf en groot kunstenaarschap, welk
een beheersching van de techniek, welk een kennis
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van het - door tweederangsartisten gesmade - vak! Deze Parijsche Italiaan is het
levend bewijs, dat het -isme op zichzelf van geen belang is en dat elk -isme alleen
tot leven kan komen door een groot kunstenaar, die het even opraapt van de straat
der theorieën, er mee speelt, het gebruikt als een middel voor zijn doel en het daarna
weer weggooit, zoodra het hem zou gaan hinderen in de ontplooiing van zijn wezen.
Geboren in 1883 in Cortone, vestigde hij zich in 1905 in Parijs en van dat oogenblik
af begint zijn opgang. Reeds verdiept in het idealisme der eerste cubisten (Braque,
Gris, Picasso) schaart hij zich in 1910 onder de vaan der Italiaansche futuristen,
Carrà, Boccioni, Russolo en anderen onder aanvoering van den luidruchtigen
Marinetti. In 1915 is hij geen futurist meer - het was een beweging met te weinig
inhoud om lang te kunnen duren - en daarna zijn het meer cubistische invloeden,
welke in zijn werk zichtbaar zijn, tot ook deze verdwijnen en een verpuurd realisme
van voornamen stijl overblijft. Dit is, heel in het kort, de geschiedenis van Severini.
Tot het goed begrip van zijn werk moge dit zinnetje uit het door Jacques Maritain
aan Severini gewijd deel van ‘Les Peintres nouveaux’ (Gallimard, Paris) bijdragen:
‘Wanneer het futurisme er niet in geslaagd is, zich in Frankrijk te nestelen, dan komt
dat voorzeker doordat het te hevig botste tegen dezen geest (n.l. de vrees voor het
o n d e r w e r p ) en ook omdat het een te specifiek Italiaansche beweging was. ‘Onze
Italiaansche landaard, schreef Severini zeer juist, heeft ons er altijd van weerhouden
om de kunst te beschouwen als niet meer dan een spel zonder inhoud; de Italiaan
vervalt daarentegen zeer vaak in de fout, dat hij aan het onderwerp een belang toekent,
dat de kunst kan schaden, maar die houding kan ook een groote kracht worden.’
Uit den futuristischen tijd zien wij enkele werken met genoegen terug; uit den aard
der zaak koos men onderwerpen, waarin de beweging een belangrijke factor was:
derhalve danszalen, caroussels, enz. Bleef het futuristisch principe bij de
minderbegaafden louter theorie, Severini blaast het zijn warmen adem in en tooit het
met zijn weergaloos gave colorisme, maakt het tot een feest voor de oogen. Maar
het is al niet heelemaal futurisme meer, wanneer hij in het oorlogsjaar 1914 een
synthese schildert van de Fransche krachtsinspanning: de draagvlakken van een
vliegtuig dwars over het vlak en doorkruist met een vuurlaaiende fabriekspijp, een
kanonloop, een scheepsanker, een telegraafpaal en waarin verder nog machinerieën
zijn verwerkt en woorden als ‘Effort maximum’. Een felle kleurnoot geven een paar
vlaggen. Wie zou meenen, dat dit een soort van veredelde foto-montage is, vergist
zich: het is de overal sluitende compositie van een pur-sangschilder. Sterker blijkt
dit nog in het cubistische werk ‘Ecroulement’ uit 1915, kennelijk ontstaan uit de
ontroering over de oorlogsverwoestingen. Naast de al te bloed-arme geschilderde
theorieën der orthodoxe cubisten
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is dit werk geheel doortrokken van een prachtig-vol leven en een noodzakelijkheid,
die niet voorkomt uit een schilderkunstige formule, maar uit de machtige greep van
een kunstenaar, die ons h e t b e g r i p i n e e n s t o r t i n g zonder litteraire bijmengsels
toont. Elk vlak suggereert de beweging van het plechtstatige vallen, zooals muren
vallen, eerst langzaam, maar met toenemende snelheid. Coloristisch is het overigens
een der schoonste werken van Severini.
Veel stillevens volgen dan in de jaren 1916-1922 en ook weer na 1929, waarin hij
vooral zijn gaven van compositie en kleur ontplooit. Er zijn er veel bij, waarin hij
afstand doet van de derde dimensie en alle voorwerpen in een plat vlak neerslaat en
dus een kant uitgaat, tegengesteld aan dien der cubisten, wier ideaal juist was het
suggereeren van de vierde dimensie. Het komt mij voor dat Severini hier niet het
belangrijkst is en eigenlijk zijn Italiaansche wezen verloochent; wel zijn die stillevens
geraffineerd van kleur, decoratief en hoogst origineel, maar wordt de kunst hier niet
‘louter een spel zonder inhoud’, waar de Italianen volgens Severini zoo afkeerig van
zijn? Belangrijker zijn voor mij dan ook zijn stillevens, waarin hij weer tot de derde
dimensie overgaat, zonder echter in naturalisme te vervallen. Van een ongeloofelijke
fijnheid van kleur zijn die vaak; het schijnt of die fijnheid het onvervreemdbaar bezit
is van het Latijnsche ras.
Men kent de belangstelling van Severini voor de figuren van de gemaskerde
Polichinellen, voor Pierrot en Arlequin. Het Museum Boymans in Rotterdam bezit
een Pierrot, maar mooier nog dan deze tegen een afgrijselijk behang geziene figuur
(het leelijke van dit behang is niet tot schoonheid omgeschapen) is het doek der twee
gemaskerde Polichinellen, in hun witte kleeren gezien tegen een Italiaansch-blauwen
hemel. Van haast klassieke schoonheid is de hierbij afgebeelde vioolspelende
Arlequin, aan wiens voeten de duif zit, welke in zoo veel werken van dezen schilder
en vooral in zijn merkwaardige stillevens een zoo geliefd object is.
De terugkeer tot realisme of naturalisme, zij het ook tot den meer gestijlden vorm
daarvan, welke overal zichtbaar wordt, voltrekt zich ook in het werk van Severini.
Men kan daar geen redelijk bezwaar tegen hebben, wanneer, gelijk hier het geval is,
een schilder van ongewone begaafdheid, laat het mij sterker zeggen: met de
kenmerken van het genie, het penseel hanteert. Het komt mij voor, dat hij ook hierin
Picasso, die zich te veel in moedwilligheden verliest, achter zich laat. Hoe
onopzettelijk blijft Severini steeds, hoe wars van effectbejag! Wat is er eenvoudiger
dan zijn stilleven uit 1929, een mandje met vruchten, waar een boschduif bij zit of
zijn balcon (1931): een geopend balconraam met een klein stilleven op den voorgrond;
en hoe edel, hoe voornaam is dit!
Dat Severini, die uitgebreide wiskundige studiën maakte om achter het wezen der
schilderkunst te komen, die alle mogelijke oude en nieuwe ver-
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handelingen over de schildertechniek en de bouwkunst bestudeerde, een kunstenaar
van groot en warm gevoel bleef, moge blijken uit het hierbij afgebeeld portret van
zijn dochter; is het wel noodig, hier ook maar iets bij te zeggen? Spreken die innige
teederheid, die vaste bouw, waarin Severini met de grootste portretschilders uit de
16-eeuwsche Venetiaansche school kan wedijveren niet voor zichzelf? Men moet
het werk echter zien om de prachtige, voorname kleur te kunnen genieten. Tot zijn
jongste werken behooren ook eenige visch-stillevens, rijk en flonkerend van kleur
en bewijzend, dat Severini ook in dit door de eeuwen heen veel beoefend genre iets
nieuws wist te scheppen. Een mozaiek van schier-klassieke schoonheid voltooide
voor ons op deze tentoonstelling het beeld van deze hoogst belangrijke figuur.
Het is weer eens nuttig om aan deze verschijning de waarde te helpen bepalen van
de moderne Nederlandsche schilderkunst: het is een les in bescheidenheid....
J. SLAGTER

Weef- en knoopkunst van ‘Het Paapje’
Weinig ambachten zijn in de geschiedenis zoo vroegtijdig gevoelig gebleken voor
en zoo spoedig het slachtoffer geworden van de mechaniseering der handenarbeid
als de arbeid aan het weefgetouw. Het weefgetouw is geen machine, het is een toestel.
Wat tot stand komt is een geordend werkstuk, geordend door een mensch en
uitgevoerd door ‘verfijnde’ vingeren. Want het toestel is naar zijn aard niet anders
dan een verhoogde vaardigheid der vingeren, een door het menschelijk verstand
gesteunde uitbreiding van de middelen der handen, maar geheel binnen de gegeven
natuurlijke grenzen van de handen. De arbeid der handen blijft in contact met het
gevoel en het denken van den mensch. Het weefgetouw v e r v a n g t niet arbeid van
handen, maar is een verfijnde, verdiepte handenarbeid. De machine echter treedt in
essentie niet vervangend op, maar bevredigt geheel verschillende verlangens en
behoeften. De handen d i e n e n de machine, de machine d i e n t een massa-productie.
De bezige handen van den wever dienen het scheppende leven, het edele werk. Het
heeft met massaproductie en gemeenschapsbevrediging niets uit te staan.
De verdringing van de ambachtelijke kunsten is na de middeleeuwsche bloei reeds
begonnen met de langzaam voltrokken scheiding tusschen ambacht en kunst, in nauw
verband met de geschiedenis van het gildewezen. Goed bezien is het conflict tusschen
kunst en industrie, in de moderne vormen welke dit conflict heeft aangenomen, sinds
de technische ontwikkeling de machine over een buitengemeen groot veld van het
menschelijke leven macht heeft gegeven, g e e s t e l i j k geen conflict. In wezen heeft
het een met het ander niet te maken en zoodra men weer algemeen zal inzien, dat er
een domein is, ondoordringbaar voor de machine, zoodra
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zal het o n v e r v a n g b a r e van de vormen, die de daden zijn van den scheppenden
mensch, weer onaangetast verschijnen. In wezen is er geen strijd, want geen enkel
verband, tusschen het werk der handen en de machine. Ongetwijfeld zal het oude
handenwerk zijn plaats weer herkrijgen in het leven, zoodra de diensten der machine
en de narcose der technische mogelijkheden geestelijk tot de orde en het plan zijn
teruggebracht, waar binnen ze thuis behooren.
Het jonge bedrijf van ‘het Paapje,’ is door de leiders, de heer en mevrouw
Polak-Leyden, gevestigd te midden der weilanden, in een stukje nog ongerept
Hollandsch landschap tusschen Wassenaar en Voorschoten. Het behoort daar thuis.
Het werk der wevers is geen vrucht van de sfeer der groote steden. Het maakt deel
uit van het leven van de natuur en kan alleen groeien in het verband met de krachten
der natuur. In den goeden zin van het woord is dit bedrijf dus romantisch. Het bewijst
met frischheid en opgewektheid, dat alle theorie in deze inderdaad grauw is. Want
ongunstiger tijden voor het herleven van een kunstambacht zijn moeilijk denkbaar.
De weverij is immers afhankelijk van de verlangens der menschen ten opzichte van
hun woonvertrek. Dat woonvertrek is gelijk alle dingen in dezen tijd, onderhevig
aan wendingen, werkingen in leven en maatschappij. Het wonen zelf is voor een deel
ontworteld. Architecten, inzonderheid binnenhuisarchitecten, zoeken de wetten die
de ruimtelijke levensbeschutting bepalen en trachten die wetten te verwezenlijken,
te openbaren. De moderne levenstechniek speelt daar niet alleen een rol maar heeft
daarin noodwendig een (tijdelijk) overwicht gekregen, dat de idee van handenwerk
heeft buitengesloten of met strenge restricties op het tweede plan gebracht. De wever
kan derhalve moeilijk steun vinden bij de architectonische phase van tegenwoordig.
Hij wordt geduld of uitgewezen.
Het ‘Paapje’ heeft bij de ‘dulders’ inderdaad toegang gevonden. Voor een deel
wordt naar aanwijzingen van architecten gewerkt. Voor een ander deel is het bedrijf
geheel op eigen inzicht aangewezen. Het is zeer juist gezien, dat het Paapje zich
beperkt in de vrije beoefening van het maken van kleeden en kleedjes, d.w.z. in de
productie van kleeden en kleedjes zonder gegeven bestemming. Het liefst werkt men
voor een gegeven ruimte en een bepaalde bestemming. Daardoor immers krijgt het
werk z i n , krijgt het verband met de werkelijkheid, wat de eenige grond en de eenige
bron van gezondheid is voor een ambachtelijke kunst.
Een tweede probleem is de ornamentiek van het weven en knoopen. Ook daarin
geeft de tegenwoordige phase der architectuur slechts één richting aan, die der
voorstellingsvrije ornamentiek, indien tenminste ornamentiek wordt geduld. Is ook
deze verboden terrein, dan beperkt zich de werkopdracht tot een goede kleurstelling
en tot een juist inzicht in de noodzakelijke verhoudingen.
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De ornamentiek wordt door de leiders van het Paapje zoo eenvoudig mogelijk opgevat,
wat overigens rijkdom van mogelijkheden niet uitsluit. Bewust van de waarheid, dat
in deze tijden een begin slechts dan z'n zuiverheid kan bewaren als het zich niet
forceert, technisch noch innerlijk. Voor het laatste zijn de gevaren nog grooter dan
voor het eerste. Technici zijn (Duitschland, Vlaanderen, Frankrijk) nog aanwezig.
Maar een ornamentiek, welke geen organisch deel uitmaakt van de samenleving,
moet te zeer door het individu in zijn eenzaamheid verzonnen worden om ooit een
bron, ruim bloeiend en zeker van stuwkracht, te kunnen worden. Ornamentiek welke
geen natuurlijk of geestelijk fundament heeft, wordt sierkunst van de slechte soort,
al is de persoonlijke begaafdheid van den ontwerper ook nog zoo groot.
De werkstukken van het Paapje houden zich vooral aan het oerbegin: het opsporen
der stoffelijke qualiteiten. Zij experimenteeren gaarne met natuurverfstoffen en
beperken de toepassing van de chemische verven tot de noodzakelijkste gevallen.
Zij weten het karakter van het materiaal te doen spreken en zoeken bij voorbaat
typische rythmische weef-effecten te verkrijgen, die in den regel eenvoudig zijn,
maar levend en eenmaal gevonden, vatbaar om door de weefsters of wevers te worden
voortgezet. Zoo ontstaan vaak de beste lappen niet uit het op papier bedacht moderne
gegeven van een schilder, hoe ‘voorstellingsvrij’ deze ook moge denken, maar uit
de werkpraktijk van het weven zelf, mits zin voor de werking van het materiaal, voor
verhoudingen en verdeelingen van de velden en voor kleur aanwezig is. Men kan
zich uit den aard der zaak technisch hooger opgevoerde werkstukken denken, maar
moeilijk natuurlijker en pretentieloozer schoonheid en zuiverder karakter.
Er is soms eenig verband met Oostersche resultaten, wat kan worden verklaard
uit de opvatting van de leiders omtrent de wijze, waarop zij als het ware van den
grond af, het werk doen groeien en trachten op te voeren. Daardoor heeft het Paapje
al vrij spoedig een geheel aparte plaats in de weinige verwante bedrijven op dit gebied
verkregen. Het houdt de bestaande maar ook de nieuwe conventies buiten en blijkens
de tot nu toe bereikte resultaten hebben de leiders inderdaad de intuïtieve gave voor
het opsporen van de bronnen, waaruit met veel geduld, dit prachtige werk der handen
weer stroomend zou kunnen worden.
A.M. HAMMACHER

Twee Engelsche teekenaars bij Santee Landweer, Amsterdam
Heeft de Engelsche schilderkunst, na de school der portretschilders (Reynolds,
Gainsbourough, Romney, enz.) en die der landschapschilders (Crome, Turner,
Constable en Bonington) weinig meer opgeleverd, dat van meer dan Britsch belang
was, de teeken- en de prentkunst hebben in Enge-
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land ook daarna beoefenaars gehad, die tot de figuren van Europeesche beteekenis
kunnen worden gerekend. Men sla er het standaardwerk van Cornelis Veth ‘Comic
Art in England’ maar op na! Niet alleen de aan den humor gewijde teeken- en
prentkunst bloeiden gedurende de 19e eeuw in Engeland, vrijwel op elk gebied vinden
wij daarin voortbrengselen, treffend door een juiste harmonie tusschen techniek en
geest. Zeldzaam nobele en tegelijk weergaloos-knappe prentkunst kon men genieten
in den Kunsthandel D.G. Santee Landweer, Keizersgracht 207, Amsterdam en wel
van E d w a r d C a l v e r t (1799-1883) en S a m u e l P a l m e r (1805-1881),
merkwaardige figuren beide, ook al omdat zij slechts kort de prentkunst beoefenden
en zich daarna - met minder succes - wijdden aan schilderen en teekenen. Calvert
maakte in het geheel slechts 11 prenten (etsen, houtsneden en met de pen geteekende
litho's); 10 ervan werden hier tentoongesteld. Al die prenten ontstonden tusschen
1827 en 1829. Van Palmer zijn maar 13 prenten (etsen) bekend, gemaakt tusschen
1830 en 1840, waarvan wij er 10 hier zagen. In dien korten tijd hebben beide
kunstenaars prenten van zeldzame schoonheid gemaakt.
Is beider technisch meesterschap vermoedelijk even groot, Calvert lijkt mij hier
de grootste kunstenaar, de edelste en de meest klassieke. Zijn prentjes (de afmetingen
zijn miniem!) hebben op die kleine oppervlakte een wijdheid, een volledige
zeggingskracht, een grootschheid van beeld, welke men in duizenden prenten van
grooter formaat tevergeefs zoekt. Zijn figuren, die zich in landschap of interieur
bewegen, hebben een klassieken adel, een van alle toevalligheden en ook van alle
sentimentaliteit ontdane allure; men kan deze prentjes gerust naast de beste
voortbrengselen op dit gebied van de Italiaansche renaissance leggen; zij worden er
niet minder om. Zelden ontmoet men prenten van een zoo volmaakte schoonheid als
het etsje ‘The Bride’, of als de houtsneden ‘The return home’ en ‘The ploughman’.
De etsen van Palmer - iets grooter van formaat - zijn in de voorstellingen en in de
geheele opvatting meer traditioneel-Engelsch; zij missen het verhevene, het klassieke
van Calvert's prentjes. Soms is er een neiging, die gelukkig tijdig wordt onderdrukt,
naar het sentimenteele - deze onverdragelijke eigenschap van veel Engelsche
beeldende kunst - maar men vergeet dat, onder den indruk als men komt van de
innig-fijne voordracht en de ongeloofelijk-knappe techniek, die nooit tot een leeg
vertoon wordt, maar steeds bezield blijft door innige gevoeligheid. De droomsfeer
van het eerste morgenlicht, als de eerste leeuwerik opstijgt en het vee ontwaakt, wie
heeft dat met grooter meesterschap in prent gebracht dan Palmer? Prenten als ‘The
earley ploughman’ en ‘The skylark’ zijn onvergetelijk voor wie ze heeft gezien. Ook
de ets ‘The bellman’, het dorpje bij ondergaande zon, met zijn uiterst subtiele tinten
in het halfduister blijft ons bij als een prachtig staal van meesterlijke prentkunst.
J.S.
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Het ontstaan der vroegbarokke schilderkunst
door Dr. T.H. Fokker
IN 1589, het sterfjaar van kardinaal Alessandro Farnese (1520-1589) voltooide
Giacomo Della Porta (1539-1602) het familie-paleis te Rome, dat Antonio da San
Gallo de jonge (1485-1546) in 1514 voor een anderen kardinaal Alessandro Farnese
(1468-1549) later paus Paulus III (1534-1549) had begonnen. Het paleis was bewoond
geweest door den jong gestorven kardinaal Ranuccio Farnese (1530-1565) die in
1545, tegelijk met zijnen broeder Alessandro, door hunnen grootvader tot kardinaal
was verheven. De ‘groote’ kardinaal resideerde, als Vice-kanselier, in zijne
ambswoning, het palazzo San Giorgio (thans de Cancelleria) in de nabijheid. Het
paleis bleef ledig totdat de jeugdige Odoardo Farnese (1574-1626) in 1591 den
kardinaalshoed ontving en zich te Rome vestigde. Deze nam de versiering ter hand
van het gedeelte tusschen de beide binnenhoven, dat Della Porta voltooid had.
Het middendeel van den piano nobile van het gebouw, uitziende op de tweede
binnenplaats, wordt ingenomen door de zoogenaamde Galleria. Zij is eene smalle,
ongeveer 20 m lange en 6 m breede zaal. Naar de wijze der Late-Renaissance zijn
de wanden bedekt met een overdadige stucco-versiering die erop is ingericht voor
antieke beelden eene passende omgeving te scheppen. Pilasters met corinthische
kapiteelen, nissen van verschillenden vorm, kleine ovalen en rechthoekige paneelen
met allegorische en mythologische voorstellingen, vormen eene decoratie waarin
grijs en goud domineeren. Boven eene krachtige stucco-kroonlijst rijst het beschilderde
gewelf, onderwerp van dit opstel.
Oorspronkelijk was het plan - geheel en al in den geest der Late Renaissance - het
gewelf te beschilderen met geschiedenissen uit het leven van Alessandro Farnese,
hertog van Parma, stadhouder in de Nederlanden, vader van kardinaal Odoardo en
den regeerenden hertog Ranuccio. Tot uitvoering van dat plan waren eenige
teekeningen en documenten noodig, betrekking hebbende op krijgsdaden van
Alessandro. In een brief van 21 Februari 1595 verzocht de kardinaal zijnen broeder
te Parma bevel te willen geven dat hem die stukken, vanuit Brussel, werden gestuurd.
In datzelfde schrijven deelde hij mede reeds sedert enkele maanden met de gebroeders
Carracci te Bologna overleg te plegen over de versiering der Galleria. Het schijnt
dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan of dat de teekeningen
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voor het doel niet voldoende gegevens bevatten. Althans het plan van de historische
decoratie werd opgegeven en het plan van eene mythologische daarvoor in de plaats
gesteld.
Den 8 Juli 1595 meldde Annibale Carracci (1560-1609) aan de Congregatie van
San Rocco te Reggio-Emilia dat hij den volgenden herfst in actieven dienst van den
kardinaal zou treden. Te Rome ving hij aan met het schilderen van eenige
altaarstukken en met het versieren van eene kleinere kamer. Intusschen werden de
onderwerpen van de gewelfbeschildering besproken met monseigneur Giovanni
Battista Aguccio, secretaris van kardinaal Pietro Aldobrandini en hunne treffende
schikking door den geleerden priester en den humanistischen schilder in gemeen
overleg vastgesteld.
Het schijnt dat in 1597 met de beschildering van het gewelf een aanvang werd
gemaakt. Agostino Carracci (1557-1602), broeder van Annibale, werd in datzelfde
jaar naar Rome geroepen, ongetwijfeld om mede te helpen bij het groote werk. In
1600, na twee tafereelen op het gewelf eigenhandig te hebben voltooid, en na
voortdurende broedertwisten, trok zich Agostino naar Parma terug. Annibale, die
van het begin tot het einde de leiding van het werk had gehad, schilderde voort,
geholpen door verschillende leerlingen, onder welke Giovanni Lanfranco (1581-1647)
en Domenico Zampieri, genaamd Domenichino (1581-1641) de bekendste waren.
De laatste, die op de wanden van het vertrek min of meer zelfstandige fresco's heeft
geschilderd, werd eerst in 1602 te werk gesteld. In 1604 was de opdracht voltooid
en werd het werk opgeleverd.
Het schema van de decoratie, eene kunstige combinatie van schilderijen en
schijnarchitectuur, is heel merkwaardig.
Boven op de stucco-kroonlijst, die de wanden naar boven afsluit, volgt, ter hoogte
van eene tusschenverdieping, eene geschilderde steen-architectuur, die eindigt in
eene decoratieve lijst. Het wordt niet recht duidelijk gemaakt of de gefingeerde muur
wordt gedacht rechtop te stijgen - zooals de hermen, die haar verticaal begeleiden
en de vier in vergulde lijsten gevatte schilderijen, die schijnbaar ertegen leunen,
zouden doen vermoeden - of wel de reëele buiging van het gewelf volgen - zooals
men zou moeten aannemen als men opmerkt dat in de hoeken van het gewelf de
hermen, aan den voet van elkander verwijderd, met de schouders aan elkander stooten
en tusschen hunne gestalten een stuk blauwen hemel laten doorkijken.
De schijnbare steenen muur is rijk geleed en versierd. Boven iederen pilaster van
de echte wanden stijgt een beschilderde steenen figuur op, die eene herme (met
volledig lichaam en armen) en tevens eene caryatide is. Caryatiden bevinden zich
ook boven de pilasters, die oorspronkelijk (vóór de verandering die in de vroege
jaren der 17e eeuw is tot stand gekomen) de korte wanden versierden. Die figuren
zijn zoo schilderachtig behandeld, dat zij eer, in grisaille, levende menschen schijnen
te verbeelden dan, in hunne
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natuurkleur, steenen figuren. Naast de middelste der zichtbare steenen hermen, met
den rug naar hen toe, staan gave, eveneens steenkleurige, jongelingsfiguren. Tusschen
de caryatiden omgeven rijkgebeeldhouwde lijsten, om den ander, een rechthoekig
schilderij met eene mythologische voorstelling in natuurlijke kleuren en een
geschilderd-bronzen medaillon met een speelsche mythologische voorstelling.
Een zware dorische architraaf met daarbijbehoorende lijst bekroont den muur.
Van den architraaf en de neutrale ruimte daarboven is niet veel te zien. Hij wordt
weldra onderbroken door marmeren balken die twee achthoekige schilderijen in
geschilderd-gouden lijsten omramen; de ruimte tusschen de twee schilderijen wordt
ingenomen door het groote centrale schilderij, in een rijk gedecoreerde
geschilderd-marmeren lijst gevat.
De acht hermen-caryatiden bij de hoeken, wier hoofden twee aan twee aan elkander
stooten, houden elkander twee aan twee omarmd en dragen den architraaf. Vier
caryatiden, de middelste zichtbare, dragen het centrale schilderij in de marmeren
lijst. De stukken in gouden lijsten rusten ieder op de hoofden van twee caryatiden
en van twee der jongelingen, die naast de middelste caryatiden zijn opgesteld. De
caryatiden dragen dus zeer verschillende lasten en vier onder hen worden in hun taak
bijgestaan door vier vrije figuren.
De hermen-caryatiden staan op vooruitstekende steenen banken; aan hun ondereinde
zitten natuurkleurige naakte jongelingen, die twee aan twee, ieder twee guirlandes
dragen, in welker midden weder een masker is bevestigd. In het zelfde vlak als die
jongelingen, vóór de steenen wanden en de hermen, wordt in het midden van elk der
steenen muren, een schilderij in gouden lijst voorgesteld, rustende op de kroonlijst
der zaalwanden en, op de een of andere wijze, tegen die steenen muren bevestigd.
Achter ieder stuk zouden twee hermen moeten schuilen.
Al die elkander gedeeltelijk bedekkende elementen, duidelijk in drie dimensies
voorgesteld, met uitvoerig modelé in licht-en-donker, stellen elkander in de schaduw
en hoopen zich boven elkander op.
Carracci heeft, bij de indeeling van zijn gewelf, zich geïnspireerd op Michael
Angelo's oplossing van een soortgelijk probleem in de Sixtijnsche kapel. In de eerste
plaats heeft hij van Michael Angelo overgenomen de gedachte der schijnarchitectuur,
waarin alle afzonderlijke voorstellingen hun plaats vinden, en vervolgens ontleent
hij direct aan den grooten meester, de naakte jongelingen met hun guirlanden en de
bronzen medaillons met tafereelen van geringer belang.
In de kapel van Sixtus IV is de schijnarchitectuur rustig en logisch. Elk onderdeel
der eigenlijke decoratie is volkomen verantwoord. Anders is het gewelf der Galleria.
Het is niet duidelijk of de geschilderde muren gebogen zijn te denken of recht. Naast
de reeks hermen worden, gelijkwaardig, beel-
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den ingeschoven die wel dragen moeten, als hunne buren, maar niet den geschilderden
wand indeelen. Door hunne aanwezigheid verzwakken zij de laatste, toch zeer
gewichtige, functie der hermen. De lijven der hermen en der marmeren jongelingen
zijn in zoo vrije houdingen afgebeeld en zoo levendig gemodeleerd, dat de gedachte
aan dragen niet door associatie bij den beschouwer ontstaat, maar door redeneering
wordt verkregen. Die tweeslachtigheid en onklaarheid wijzen erop hoezeer het
zwaartepunt der kunst is verplaatst, hoezeer het handwerks-element domineert, het
gevoels-element bijzaak is geworden.
In de zeer overzichtelijke compositie der oudere gewelfschildering zijn iedere
oversnijding en iedere overdaad vermeden. De naakte jongelingen zitten vrij op
hunne tabouretten en houden, twee aan twee, hun guirlande. In de opengelaten vakken,
in de steekkappen en lunetten, schikken zich gemakkelijk de voorstellingen uit de
Scheppingsgeschiedenis, den Zondenval en den Zondvloed, de vier Uitreddingen
Israëls, de Voorvaderen van Christus. Anders alweder in de Galleria. Vier, tafereelen
niet opgenomen in voor hen opengelaten plaatsen, schijnen geschilderd te zijn op
later aangebrachte losse paneelen waarachter een deel der architectuur schuil gaat.
Niet alleen houden de twee aan twee naar elkander gerichte jongelingen tezamen
een guirlande, maar een andere guirlande verbindt hen met de jongelingen, wien zij
den rug toekeeren. Bovendien bedekken zij den onderkant der hermen-caryatiden.
Ten slotte, concurreeren zij, in grootte en kleur, in plastische doorwerking, in houding,
met de figuren der mythologische voorstellingen, die zij, ondergeschikt, behooren
te begeleiden. De conflicten om den voorrang tusschen de histories, die de hoofdzaak
behooren te zijn, en de drukke decoraties, die in hun dienst behoort te staan, verleent,
door dat feit zelf, aan deze laatste een veel te groote beteekenis. Het gevolg is dat de
geheele compositie aan overzichtelijkheid verliest.
De beheerschte eenvoud van den klassieken meester heeft plaats gemaakt voor
een verwarrende veelvuldigheid. Geen plekje is ongebruikt gelaten: waar de voet
der hermen niet belangrijk scheen, is een jongeling daarvoor geplaatst, waar een stuk
blauwe hemel te zien kwam, werd het door twee worstelende eroten verlevendigd.
Waar zijne vele guirlanden den schilder eentonig schenen, liet hij niet eenige ervan
weg, maar verlevendigde hij hunne middelpunten weder met een lachend masker.
De kunstenaar verlangt niet den kunstminnaar zijne gevoelens te doen medebeleven
of eene zekere stemming bij hem te wekken; hij wil hem eene reeks zakelijke
mededeelingen doen. Tevens echter - en zeker niet in de geringste plaats - wil hij
den bijval van den beschouwer verdienen en verlangt hij, kinderlijk, bewonderd te
worden om zijne vaardigheid. De argeloosheid nu, die openlijk om applaus vraagt,
en die een kenmerk is der manieristische kunstenaars, doet, uit den aard, zelfbeperking
en soberheid vergeten.
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Bij het ontwerpen van zijne decoratie heeft Carracci niet alleen het voorbeeld van
Michael Angelo's gewelf gekend, maar ook het nauwelijks minder beroemde van
Raffaello's schildering in de Villa Farnesina. De hoofdingang der kapel ligt in een
der korte zijden; de hoofdingang der loggia van de Villa Farnesina en der galleria
van palazzo Farnese neemt het midden van een der lange zijden in. De
gewelfschildering wordt dus in het eene geval gelezen in de lengte-as, in de beide
andere in de breedte-as.
Michael Angelo heeft al het mogelijke gedaan om te vermijden dat het midden
van zijn gewelf veel nadruk kreeg. Het verschil in grootte der geïsoleerde tafereelen,
het tegenwicht der omringende groote Propheten en Sibyllen, het accent der
geschilderde overlangsche gewelfribben, dragen alle ertoe bij om de aandacht van
de middel-as af te leiden. Raffaello heeft twee gerekte tafereelen in de lengte
gecomponeerd en het midden, recht tegenover den ingang, ledig gelaten. Carracci
handelt juist andersom, en brengt in het midden een zeer groot paradestuk aan. Hij
wil noch den fijnen rhytmus, noch het neutrale evenwicht der klassieke meesters,
maar stelt den binnentredende terstond tegenover een domineerend middelpunt,
waaromheen de verschillende tafereelen ondergeschikt zijn. Hier is iets opmerkelijks.
Het principe dat gevolgd wordt, wijkt af van de onklaarheid en de overlading van de
overige manieristische indeeling. Deze poging door eenzijdigheid indruk te maken
is eene eerste schemering van barokke bedoelingen.
De verschillende tafereelen hangen allen naar den inhoud in zooverre samen dat
ieder hunner een geval voorstelt van eene mythologische liefdesgeschiedenis. In de
korte as van het gewelf zijn drie anecdoten, door contrast en overeenkomst hunner
onderwerpen met elkander verbonden; de andere voorstellingen behooren paarsgewijze
bij elkander. De drie centrale schilderijen stellen voor de Liefde op de aarde (Bacchus
en Ariadne), in den hemel (Aurora en Tithonus) en in het water (Portunus en Salacia).
Langs de linkerzijde van een achthoekig paneel drijft Mercurius in de luchten naar
beneden om Paris den appel te geven; langs de rechterzijde van het pendant zweeft
Selene omhoog terwijl Pan haar een geitenvel aanbiedt. Boven het linker venster der
galerij legt de triumpheerende Omphale het linker been op de knie van den verwijfden
Hercules, boven het andere heeft de ondernemende Anchises het rechterbeen van
Venus op zijne knie getrokken. Evenzoo correspondeert de inhoud der tegenover
elkander liggende stukken. De sterkste held Hercules wordt tegenovergesteld aan de
meest kuische godin, Diana, aan den overkant der zaal en het huwelijksbed van
Jupiter boven den ingangswand aan de vrije vreugde van den voorvader der Latijnen.
Boven de korte wanden zijn de Hoop en de Wanhoop der liefde van Polyphemus
verbeeld. In tafereelen tusschen die schilderijen en de achthoekige ontdekt men nog
den Roof van Ganymedes en de Schaking van Hyacinthus.
De voorstellingen der medaillons te vermelden is noodeloos. Uit de op-
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somming blijkt reeds voldoende de geest van een steeds pedanter wordend humanisme,
die de geheele decoratie bedenkt en voorschrijft.
De centrale geschiedenis verbeeldt den bruilofsstoet van Bacchus en Ariadne. Het
schilderij is in tweeën verdeeld. In het rechtsche wordt de dronken feestvreugde van
Silenus en zijn troep voorgesteld, in het linksche de schoonheid van het bruidspaar
vertoond. In den rechterhoek ligt, als repoussoir, eene halfnaakte vrouw, naar den
toeschouwer gewend, in den linkerhoek een bokspootige faun, met den rug naar ons
toe. Bacchus wendt zich naar rechts, Ariadne naar links, al draait zij ook weder het
hoofd, dat den beschouwer niet verborgen mag blijven, naar rechts. Tusschen de
houdingen van den laatsten jongeling der eerste groep, op den voorgrond, en den
eersten der tweede groep, op den achtergrond, bestaat analogie en tegenstelling
tegelijk. Het lijf van den ouden Silenus repeteert op logge wijze de ranke houding
van den jongen Bacchus. Het paar sombere tijgers voor den wagen van Bacchus stapt
voetje voor voetje, het paar vroolijke bokken voor Ariadne's wagen rept zich. Dat
deze laatste tegenstelling, in werkelijkheid de orde van den stoet in gevaar zou
brengen, schaadt niet. Immers, alles blijft bij een kunstig gebaar, bij een verstandelijk
berekend effect; het komt nimmer tot eene levende beweging.
Dergelijke tegenstellingen en overeenstemmingen worden in het geheele schilderij
doorgevoerd, in ieder paar onderdeelen, in ieder stel kleuren. Het vernuft van den
schilder spitst zich op het vinden van verrassende standen voor zijne modellen, die
hij, met veel grootere nauwkeurigheid dan zijne onmiddellijke voorgangers, naar het
leven wedergeeft.
Veel nieuws is daarin niet. De romeinsche en florentijnsche manieristen van dezen
tijd gebruiken hunne figuren voor decoratieven lijncomposities en putten zich uit in
het spel van parallelle en symmetrische houdingen, zooals deze Bolognees zijne
figuren benut tot illustratieve voorstellingen en behagen schept in correspondeerende
wendingen. De twee figuren op den voorgrond, die de hoofdscène naar het tweede
plan hebben te drukken, de menigte symmetrische tegenstellingen, de gekunsteldheid
der houdingen, de ranke vormen der figuren, de donkere huidskleur der mannen zijn
traditioneele kunstgrepen van Carracci's tijdgenooten.
De stukken, die het contact tusschen zwevende goden en een mensch of een halfgod
voorstellen, zijn blijkbaar ontstaan nadat het andere schilderij was ontworpen.
In het Paris-tafereel komen de gekunstelde houdingen van den goddelijken
boodschapper en den menschelijken jongeling zoo weinig mogelijk overeen met den
wederzijdschen rang der personen. Dat is volstrekt niet in strijd met de principes van
het manierisme en den geest van den Triomf van Bacchus. De figuren van Mercurius,
Paris en den herdershond zijn alle tot aan den voorsten rand van het schilderij
getrokken en daar tezamen in één
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ondiep plan gehouden. In het groote stuk is dat alles geheel anders. Daarin zijn links
vier plans, duidelijk van elkander onderscheiden; de hoofdpersonen bevinden zich
op het tweede en derde; rechts bewegen zich de figuren op drie verschillende diepten,
terwijl tusschen den horenblazenden faun op het tweede plan en de dansende maenade
op het vierde eene ruimte gaapt, waarin de hollende bokken zich storten.
De ranke figuren zijn, in verhouding tot het oppervlak van het schilderij, zoo groot
genomen dat de lijst hen benauwt en dat hunne spankracht daardoor schijnt toe te
nemen; de boomen van den achtergrond, met den opvallend lagen horizon, zijn
daarentegen zoo klein geteekend, dat de figuren weder in grootte schijnen te groeien.
Ook hier is een belangrijke afwijking vast te stellen van de principes, waarnaar het
andere stuk is geschilderd. Ginds wordt de indruk gewekt van een stoet, welks begin
en einde door de lijst wordt afgesneden; de rand van het schilderij heeft echter geen
invloed op den inhoud der voorstelling. Ginds wordt veel gewicht gehecht aan eene
behendige wedergave van de anatomie der figuren; een poging om de lichamen groot
of veerkrachtig te doen schijnen, wordt echter niet gewaagd.
In de geschiedenissen van de kuische godin en den sterken held, die der liefde ten
prooi vallen, der huwelijks-liefde en der overspelige lust, zijn de lichamen, zoo van
man als vrouw, massiever, zwaarder dan in die der achtkante tafereelen en is hunne
huidskleur lichter gehouden. De houdingen hebben het gekunstelde nagenoeg verloren
en veel gewonnen aan indrukwekkendheid. De figuren, die de geheele beschikbare
ruimte vullen, worden vast samengevoegd: de godenlichamen vormen tezamen ééne
samenhangende zware massa. Tegenover de schilderijen van Mercurius en Paris,
van Selene en Pan is in deze vier stukken derhalve eene evolutie te erkennen.
De bijkomstigheden, die in het oudste deel der gewelfschildering met niet veel
minder aandacht worden behandeld dan de hoofdzaken, worden hier ondergeschikt
gehouden. De bokken en tijgers van den Triomf vragen, ieder voor zich, evenveel
commentaar als de wagens der jonggehuwden en als deze hoofdpersonen zelf. De
herdershond van Paris is wel even fraai geschilderd, even voordeelig gecomponeerd
als zijn meester, doch ondersteunt, bescheiden, de actie van dezen laatste. De vogels
eindelijk, behoorende bij de grootste goden van den Olympus, zijn teruggebracht tot
zuivere attributen.
Hoogst opvallend is in deze reeks dat voor het eerst de stemmingen van de
handelende personen worden uitgedrukt. De rustige en nadrukkelijke handeling
bepaalt zich ditmaal niet tot ronde of groote gebaren maar in den oogopslag en de
trekken om den mond ligt eene individueele uitdrukking. Twee verschillende doelen
schijnt de meester na te streven: monumentaliteit en psychologische ontleding. De
gelijke vereeniging dier twee is echter nauwelijks mogelijk, en eene min of meer
onbehagelijke tweeslachtigheid is het gevolg.
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Er is derhalve van het groote centrale tafereel tot aan deze nagenoeg vierkante stukken
eene verschuiving der waarden vast te stellen, die eene langzame verandering van
stijl is. De juistheid dier opmerking moge worden getoetst aan eene bespreking van
een der fresco's die Agostino Carracci in deze zelfde zaal uitvoerde.
Onder den Triomf van Bacchus schilderde Agostino eene episode die ook voorkomt
op het fresco in eene zaal der villa Farnesina, waar Raffaello eene spelevarende
Galathea afbeeldde. Apuleius verhaalt ergens hoe de havengod Portunus Salacia,
eene der twee gezellinnen van Galathea, roofde. Raffaello schilderde de gebeurtenis
terzijde van zijne hoofdfiguur. Wat bij den grooten meester, tachtig jaren vroeger,
eene bijzaak was, werd voor Agostino een zelfstandig onderwerp. De echte,
vriendelijk-hartstochtelijke schaking van den Renaissancist is bij den Manierist eene
theatrale handeling geworden, waarbij het den acteurs heel weinig om de
waarschijnlijkheid hunner handeling te doen is, maar heel veel om den indruk dien
zij persoonlijk op den toeschouwer maken, tot wien zij zich allen wenden. De Cupido
op den voorgrond, dien Carracci van Santi overneemt, de sluier der nymf, zijn
karakteristiek voor het verschil in de opvattingen der meesters. Bij Raffaello laat het
knaapje zich door een der dolfijnen van Galathea medeslepen, terwijl hij het oog
richt naar de verschijning, die ook de nymf boeit; bij Carracci poseert hij, op een
visch liggende en den beschouwer aanziende. Bij den ouderen meester dient de sluier
om de buiging van den arm te verzachten, bij den jongeren om - bij gebrek aan eene
menschelijke figuur die dien dienst kan bewijzen - de symmetrische herhaling harer
lichaamswending te geven.
De vergelijking tusschen de kunst van Raffaello en die van Agostino Carracci
levert niet veel meer op dan een vernieuwd inzicht in de verschillen tusschen de
Renaissance en het late Manierisme. Vruchtbaarder is de vergelijking van dit stuk
van den Bolognees met de omringende van zijnen broeder.
De opstelling der figuren, twee aan twee met elkander in een bedachte
tegenstelling-en-overeenkomst staande (de hoornblazende Triton met de
uiterst-linksche Nereïde, Portunus met hare wijzende zuster, en zoo verder) herinneren
levendig aan den Triomf der Liefde op aarde. De opstelling der personen in drie
plans, evenwijdig met de beneden-lijst van het schilderij, het terugdrukken der
hoofdfiguren naar het tweede plan, zijn geschied volgens dezelfde formule, die
Annibale toepaste.
Agostino's modelé is gladder dan dat van Annibale en zijne anatomie is veel minder
verantwoord. De bouw zijner lichamen echter is verwant aan dien der lichamen van
Annibale's achtkante tafereelen: hij heeft niet het breedgeschouderde, kleinhoofdige
en korthalzige van Jupiter en Juno, al heeft hij reeds de al te wringbare lenigheid van
Bacchus, Ariadne en de hunnen verloren. De figuren zelf zijn even behaagziek als
die van Annibale's achtkante stukken.
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Bij individueele verschillen in hoedanigheid en opvatting, bestaat tusschen deze
schilderijen der gebroeders dus een groote gemeenschap van stijl. De verwantschap
gaat zoover dat men zelfs den tijd van ontstaan van Agostino's stuk meent te kunnen
vastleggen als tusschen het schilderen van het centrale stuk en dat der achthoekige.
Juist die overeenkomst brengt de verrassende zekerheid dat de verschillen tusschen
de tafereelen van Annibale's hand, grooter dan de verschillen tusschen de gelijktijdig
geschilderde stukken der kibbelende broeders, niet toevallig kunnen zijn, maar wel
degelijk van eene verandering van Annibale's bedoelingen symptomen moeten zijn.
Boven de smalle wanden der zaal is de geschiedenis van Polyphemus en Galathea
in twee stukken afgebeeld. In het eene blaast de eenoogige reus op eene herdersfluit
om Galathea, die in de verte met hare twee gezellinnen verschijnt, te behagen. In het
andere werpt de vertoornde woesteling een rotsblok naar de vluchtende Galathea en
Acis.
In deze tafereelen is het ijdele spel van correspondeerende en kunstige houdingen
niet meer hoofdzaak. De spankracht van de figuren, hoe groot ook, hangt niet nauw
samen met den omtrek van het schilderij; de belangstelling voor de psychologie van
het geval is op het tweede plan geraakt. Toch zijn die momenten niet geheel vergeten.
De houdingen van Acis en Galathea op den achtergrond kruisen elkander in prachtige
tegenstelling, terwijl de standbeenen van beiden op overeenkomstige wijze gesteld
zijn. De figuur van Acis herhaalt, in spiegelbeeld en van achteren gezien, op volmaakte
wijze die van den reus op den voorgrond; de plaatsing van Polyphemus' linkervoet
op het rotsblok, die de handeling van het werpen ontzaggelijk bemoeilijken moet, is
zeker slechts gevonden om die herhaling te kunnen toonen. Dat Carracci geheel
onverschillig was voor de werking der parallelle lijnen van de lijst van zijn stuk en
van den voet tot het hoofd van Polyphemus zou ik niet willen beweren. De uitdrukking
van woede en angst, verschillend in ieder der drie gezichten, is niet verwaarloosd.
Maar de hoofdzaak ligt elders.
De hartstocht van de voorstelling, de grootheid van den hoofdpersoon, het gewicht
van de beweging verleenen aan het schilderij eene overweldigende monumentaliteit.
Het nuffige grijpen van het rotsblok tusschen de vingertoppen, de blijkbare
berekening, volgens welke de schikking der mantelplooien de bonkigheid van het
groote lichaam nog vergroot, de overdreven tegenstelling van de groote figuur op
den voorsten voorgrond en de kleine in verloren verte voegen aan het geheel een
ontspannend theatereffect toe.
Juist de vermenging, in deze doses, van den nieuwen, teruggevonden hartstocht
en de oude, nooit vergeten rhetoriek vormt het wonderlijke barokke pathos. Op het
oogenblik dat de Polyphemus-geschiedenissen worden geschilderd, omstreeks 1602,
wordt de vroeg-barokke schilderkunst zelf geboren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

90
Annibale Carracci is een dier lieden, die eenen nieuwen stijl scheppen, niet uit eigen
revolutionnaire aandrift en naar een geniaal inzicht, maar, leergierig alles zich
eigenmakend wat anderen hebben gewezen, in voortdurende kritiek en zelfkritiek
den weg vindende.
Bij het ontwerpen der algemeene decoratie, bij het schilderen van het groote
middenstuk, staat hij op het standpunt der manieristische schilders van zijnen tijd.
Hunne persoonlijke behaagzucht is onverzadelijk. Zij zijn geheel afhankelijk van de
complimenten en de verbazing (meer dan van de bewondering) der dilettanten over
hunne virtuositeit.
Bij het schilderen van het eerste paar tafereelen reeds wijzigt Annibale zijne
houding. Te Rome heeft hij bemerkt dat de liefhebbers meer van anatomie verstaan
dan zijne bewonderaars te Bologna. De navolger van Correggio zet zich aan het
bestudeeren van Raffaello en Michael Angelo en antieke beeldhouwwerken. De
aanraking van den schilder met de bekorende figuren van Raffaello brengt hem ertoe
zijne eigen (als kunstgreep aangeleerde) behaagzucht over te brengen op zijne figuren.
Het is nu niet langer de schilder, die op luid applaus van zijn publiek uit schijnt te
zijn, maar het zijn zijne personen, die aan niets anders denken dan aan den indruk
dien hunne schoonheid op den toeschouwer maakt. Dat is het tweede stadium, waarin
hem Agostino volgt.
Maar Annibale blijft niet daarbij staan. Wellicht onder den invloed van Michael
Angelo's kunst en zeker onder dien der romeinsche antieke beelden ontwikkelt hij
een zin voor monumentaliteit. En tevens ontwikkelen zich zijne personen, die niet
langer schijnen te peinzen over den indruk, dien hunne lichamen, over de
bewondering, die hunne tentoongestelde zinnelijkheid te weeg brengen. Het heeft
den schijn alsof zijne goden en halfgoden hunne eigen verliefde beroeringen voor
het gewichtigste houden dat de wereld te bieden heeft.
Als het zoover is brengt zelfkritiek Carracci tot den laatsten stap. Het zijn niet de
gevoelens van anderen, waarin het publiek belang stelt, het zijn de eigen
aandoeningen. Het verlangt in den waan te worden gebracht dat het wereldschokkende
gebeurtenissen op eigen wijze medebeleeft. Het verlangt niet een ontleden hartstocht,
maar een hartstochtelijk gebaar. Bij een gebaar mag het dan nog niet blijven,
monumentaliteit moet den schijn van grootschheid eraan toevoegen.
Dat zijn de twee elementen der schilderkunst, die kerken, waarin eene
hartstochtelijke concentratie en hartstochtelijke overgave geëischt worden, die
paleizen, waarin hartstochtelijke trots zich terugtrekt, passend versiert. En die
elementen heeft Carracci in zijne Polyphemus-tafereelen, als eerste weten te
vereenigen.
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De exlibris-verzameling en de ex-libris van Ir. E.L.C.M. Strens
door Johan Schwencke
EEN sierkunst kan bekend worden door het houden van tentoonstellingen, door het
publiceeren van geschriften, in het algemeen door alle die openlijke daden, welke
door een zekere opzettelijkheid de aandacht trekken. Maar zij wordt ook wel gediend
door een verborgen werkende stuwing, een stil drijven, dat op den duur toch naar
buiten treedt. In het bijzonder voor ex-libris kan een actie, welke niet tot
rechtstreeksche openbaarmaking leidt, vruchtbaar zijn. Het karakter van het boekmerk
is namelijk van dien aard, dat het daarmede bekend geraken door een toevallige
omstandigheid, het zien van een illustratie of ontvangen van een afdruk, pittiger
werkt dan een tentoonstelling, waar de veelheid een soms wel te speelsche afleiding
biedt. Bij deze veelzijdigste toegepaste kunst is de afzonderlijkheid een krachtiger
pleidooi voor den leek dan de gezamenlijkheid. Het verrassende van de ontdekking,
dat zulk een teeken inderdaad wordt gebruikt, een zekere nuttigheid heeft en als
versiering dienst doet, dat het de kunstzinnigheid verraadt van den ontwerper, maar
ook van den eigenaar en in woord of beeld wil getuigen van zijn wezen, dat het de
wetenschap dient, die der heraldiek en bijwijlen ook de genealogie, dit alles breekt
dan voor hem open in een bloeiende uiting van heimelijke persoonlijkheid, het is
opeens voor den mensch, wien dit schoone een nieuwe glorie is, het lang begeerde
en nimmer nog vertolkte van een eigenaardige bekoring. Daarom is de liefde voor
het ex-libris zoo rijk en zoo diep en onvergankelijk.
Toon mij uw ex-libris en ik zal u zeggen wie gij zijt. Ofwel.... wie gij niet zijt.
Want vele boekmerken zijn gesluierd of gemaskerd. Nochtans is een uitgebreide
chronologisch geördende verzameling van deze eigendomsbewijzen een afspiegeling
van het geheele gedachten- en gevoelsleven van het menschdom, een zedenschildering
van eenige eeuwen. De eindelooze verscheidenheid van motieven is even sterk en
fijn van schakeering als die van het menschelijk gelaat. Er is hoogstens eenige
gelijkenis en toch, het is altijd weer anders. Zelfs is treffend de uiteenloopende wijze
van uitbeelding van volkomen dezelfde idee, ja zelfs is hierin het aantal mogelijkheden
eindeloos.... En zooals vele leden van een en dezelfde familie het wezen van de stam
verraden, zoo kunnen ook de verschillende bibliotheekmerken, door één kunstenaar
voortgebracht, het karakter van hun afkomst
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niet verloochenen en toch zijn ze alle weer onderling verschillend. Men denke aan
den toonaard, de techniek, de tint, de stemming, waarin zij zich voordoen: geestig,
somber, komisch, ernstig, spotlustig, misleidend, geheimzinnig, openhartig, pronkend,
erotisch, predikend, noem wat ge wilt, ge vindt het, vroeg of laat, op deze
alleraantrekkelijkste voortbrengselen van een intieme en vooral daardoor zoo
beminnelijke sierkunst.
Dat men deze kunstwerkjes gaarne verzamelt, ligt voor de hand, maar toch schijnen
velen, die voor deze bezigheid in de gelegenheid zijn, daarvoor terug te deinzen of
op dit gebied te struikelen. Men heeft weleens beweerd, dat het weliswaar de
aangenaamste, maar tevens de moeilijkste soort van verzamelen is. Hier doet zich
de oude quaestie voor: wie gevoelt iets voor de kunst? Velen met den mond, weinigen
met de beurs. Zoodra men in den geldbuidel moet tasten is het met de liefde voor de
kunst gedaan. Dit is een betrouwbare vuurproef. Want verzamelen van ex-libris kost
niet alleen geduld en tijd, maar ook geld, zelfs wanneer men het koopen van andere
collecties nalaat en een verzameling vooral door ruiling tracht uit te breiden.
Het verzamelen echter van grafische kunst in het algemeen en van boekmerken
in het bijzonder brengt veel moois in handen van menschen, die niet in staat zijn
kostbare kunstschatten als schilderijen of grootere platen te verwerven en deze een
plaats te geven. Ook het werk van de grootste kunstenaars is op die manier voor hen
bereikbaar. Dit leidt tot velerlei heugelijks, als het veredelen van den smaak, tot
kennis van grafische technieken en wat dies meer zij. Dat de waarde van een collectie
dezer kleinere grafische producten groot kan zijn, wordt meer en meer erkend en zij
is des te belangrijker naarmate zich daaronder meer bijzonderheden bevinden als
oude, zeldzame ex-libris, proefdrukken, werkteekeningen, oorspronkelijke
teekeningen, door den kunstenaar gesigneerde afdrukken en meer van dien aard.
De psychologie van het verzamelen, welke bezigheid gelukkig niet al te populair
is - daarvoor is zij te fijn en eischt zij te veel zorg en kennis van zaken - kan
gemakkelijk worden begrepen, wanneer zij aan een bepaald geval wordt getoetst.
Daarom verdiepen we ons in de bemoeiingen van ir. Strens, die in enkele jaren tijds
veel voor de Nederlandsche exlibriskunst heeft gedaan, allereerst door zijn
oordeelkundig verzamelen en voorts door verschillende opdrachten aan Nederlandsche
kunstenaars tot het ontwerpen van ex-libris voor de verschillende afdeelingen zijner
bibliotheek.
De beteekenis van het verzamelen ten opzichte van enkele onderwerpen wordt
nog altijd onderschat en toch is zij belangrijker, vooral hier, dan men aanvankelijk
meent. Het is toch in wezen niet anders dan het stichten van een museum zij het dan
dat dit, als zijnde in veler handen, verbrokkeld is. Maar den laatsten tijd wordt het
ex-libris als toegepaste sierkunst en
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voorwerp van verzamelzin ook officiëel gewaardeerd en daarom zullen wij blijven
ijveren voor een nationale standaardverzameling, waarvoor de Koninklijke
Bibliotheek, dank zij de buitengewone liefde van haren Bibliothecaris, dr. P.C.
Molhuysen, voor dezen tak van kunst, de aangewezen plaats is.
De heer Strens bezat reeds lang eenige boeken over ex-libris, o.a. de bekende
monographie van Walter von Zur Westen en de door mij samengestelde mappes-Stols.
Ook zocht hij al geruimen tijd naar een bevredigend onderwerp voor een eigen
ex-libris. Eindelijk besloot hij een afbeelding van zijn familiewapen te kiezen en aan
de bekende grafische artieste R.M. Wichers Wierdsma, wier fraaie werk, gepubliceerd
in deel I der genoemde serie-Stols en in Den Gulden Winckel, zijn aandacht had
getrokken, het verzoek te richten een boekmerk met dit heraldische motief uit te
voeren.
Maar van meening zijnde, dat hij voor elke afdeeling zijner uitgebreide boekerij
een passend teeken moest gebruiken, begon hij ex-libris te verzamelen, ten einde
daardoor eenigszins de gebezigde onderwerpen te leeren kennen en met het karakter
daarvan vertrouwd te geraken. Al spoedig echter werd de liefde voor de kunst
overheerschend en hij ging van die kleine grafische kunstwerkjes zoozeer houden,
dat zelfs zijn hem eens zoo dierbare verzameling postzegels in het gedrang kwam
en deze ten slotte geheel moest wijken voor de ex-libris. Merkwaardig is, dat de heer
Strens ook reeds een collectie had aangelegd van postzegels, die hem door fraaie
teekening en uitvoering waren opgevallen. Het moet mij hierbij dan ook van het hart,
dat hij bij de beoordeeling van boekmerken méér te rade gaat met de vraag of zij als
grafische kunstwerkjes dan als ex-libris zijn geslaagd. Zij hebben een inderdaad zeer
verleidelijke zijde, doch juist het voortdurend waken over de bestemming zal het
ex-libris voor ontaarding behoeden. Met deze zienswijze houdt zijn liefde voor de
zoogenaamde gelegenheids- of familiegraphiek nauw verband. In vele buitenlandsche
verzamelingen bevinden zich ook geïllustreerde geboorteberichten, verlovings-,
ondertrouw- en huwelijkskaarten, Kerst- en Nieuwjaarswenschen, enz. De heer Strens
verkreeg gaandeweg ook van dergelijke stukken een vrij uitgebreide collectie, met
veel doubletten.
Ten einde een begin te hebben kocht hij in 1929 een algemeene collectie ex-libris,
welke gedurende de laatste 25 jaar was bijeengebracht door J. Burgersdijk en waarin
zich verschillende ex-libris bevonden, die niet meer zoo gemakkelijk langs anderen
weg konden worden verworven. Zij omvatte circa 5000 stuks, opgeplakt in 20
losbladige banden (op letter) en met een kaartsysteem op de namen der eigenaars.
Behalve deze verkreeg hij toen nog enkele kleinere verzamelingen, waaronder een
Belgische, een aantal oude heraldische boekmerken en een met veel zorg en liefde
bijeengebrachte, voornamelijk uit etsen bestaande collectie van een Rotterdamsch
verzamelaar.
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Eenige maanden later kwam hij op het spoor van de bekende collectie van den in
1926 overleden verzamelaar Barend van den Kieboom te Dordrecht en het mocht
hem gelukken ook deze tot de zijne te maken. Zij omvatte bijna 10.000 stuks, alle
geördend volgens de landen en buitengewoon goed verzorgd. Er bevinden zich
ongeveer 1000 fraaie etsen onder en voorts een zeer groot aantal houtsneden, litho's,
gravures, enz. Een weinig bekend en nog nimmer gepubliceerd ex-libris van Barend
van den Kieboom is hierbij weergegeven (afb. 23). een houtsnede van 1922.
Later kocht hij nog eenige grootere Duitsche verzamelingen, o.a. van Fr. Fricke,
eveneens met vele etsen en een groote Fransche verzameling, waarin tal van oude
ex-libris (circa 1000 stuks), bijeengebracht door D. Lacroix.
Voorts werd zijn eigendom de bekende verzameling van notaris A. Sassen te
Helmond (in 1913 overleden), terwijl de heer J.B.J. Kerling zijn geheele collectie,
met uitzondering van de Nederlandsche ex-libris, in 1930 aan den heer Strens
overdeed. Dit alles bijeen vormde wederom eenige duizenden exemplaren, waaronder
vele oude. Ten slotte kon hij in den loop van dit jaar de hand leggen op een zeer
belangrijke Duitsche verzameling, namelijk die van Hanns Heeren. Zij is in de laatste
15 jaar bijeengebracht en bevat voornamelijk moderne exlibris en familiegraphiek
van de bekendste kunstenaars der geheele wereld. Alleen stukken met onmiskenbare
kunstwaarde zijn erin opgenomen en Heeren heeft veel moeite eraan besteed om het
werk dier artiesten zooveel mogelijk compleet te verkrijgen en gesigneerd; het bestaat
voornamelijk uit z.g. ‘Originalgraphik’ (etsen, gravures, litho's, houtsneden, enz.).
Het bevat voorts niet alleen de definitieve afdrukken, maar ook buitengewoon veel
eerste- of proefdrukken (b.v. vóór het verstalen van de plaat), ontwerpteekeningen,
enz. Zoo zijn van Max Klinger bijkans alle ex-libris aanwezig, van Hanns Bastanier
meer dan 100 stuks en verder treft men, vrijwel volledig, het werk aan van kunstenaars
als Willi Geiger, Ludwig von Hofmann, Alfred Cossmann, Hans Thoma, Emil Orlik,
Reinhold Nägele, Karl Michel, Erwin Theermann, Bruno Héroux, Michel Fingesten,
Sepp Frank, Otto Ubbelohde, Adolf Kunst, Josef Sattler, Erich Büttner, Gr.
Rabinovitch, A. Blöchlinger, A. Rassenfosse, Frank Brangwyn en nog vele anderen.
In de collectie-Heeren waren reeds opgenomen de verzamelingen - of gedeelten
daaruit - van Maximilian Koch, Kurt von der Mühlen, Heinz Haupt, Hugo Erfurt,
Dr. Vogel, Krauss, Friedrichsmeier, Fritz Fricke en anderen.
Voorts verwierf de heer Strens een aantal der houtblokken en etsplaten en het
gebruiksrecht van de overige, der 114 eigen ex-libris en 40 stuks familiegraphiek
van Hanns Heeren. Dit groote aantal wijst erop, dat Heeren boekmerken liet ontwerpen
niet alle ten gebruike voor zijn bibliotheek, maar uitsluitend om te ruilen. Op deze
methode, welke niet minder dan een euvel is tegenover het karakter van het ex-libris,
wees ik als buitenlandsch verschijnsel reeds herhaaldelijk.
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Een mooi specimen dier 114 boekmerken is bij dit artikel weergegeven; het is door
Karl Michel voor Hanns Heeren en zijn vrouw in hout gesneden (afb. 27, zie bl. 104).
Door den achterstand in de literatuur over het ex-libris is nimmer beschreven wie
bekende verzamelaars zijn geweest en waar hun collecties zijn gebleven. Het is zaak,
dat ook dingen als deze geregeld worden geregistreerd en daarom is het nuttig om
bij gelegenheden als de hier behandelde de geschiedenis na te gaan; van het verloren
gewaande kan dan nog veel worden hersteld.
Men meene nu niet, dat de heer Strens zijn verzameling uitsluitend door aankoopen
heeft gevormd. Hij volgt met tact en taaiheid een ruil-stelsel, waarvoor hij het
materiaal vindt in de doubletten uit de verworven collecties en in de verschillende
eigen ex-libris. Nadrukkelijk zij erop gewezen, dat hij laatstbedoelde boekmerken
inderdaad als zoodanig gebruikt en deze niet volgens het zooeven gewraakte stelsel
heeft laten uitvoeren uitsluitend met het doel om zich voorraad voor uitwisseling te
verschaffen. Wel bedenkt hij vrienden en oprechte minnaars van de kunst, door van
elk ex-libris ook een klein aantal afdrukken op keizerlijk-japansch of ander fraai
papier voor hen te laten vervaardigen. Hij steunt daardoor ook de beteekenis van een
verzameling.
Het ordenen kan geschieden volgens verschillende systemen. Ieder heeft daarover
zijn eigen zienswijze en zelden wordt de methode van een overgenomen collectie
door den nieuwen eigenaar geheel gehuldigd. Het is niet gemakkelijk in een zoo
heterogene verzameling als die van den heer Strens eenheid te brengen en hij is dan
ook nog slechts toe aan een voorloopige indeeling, waarover ik in Den Gulden
Winckel1) reeds uitvoerige mededeelingen heb gedaan. De geheele verzameling telt
thans ongeveer 50 à 60.000 stuks (boekmerken en gelegenheidsgraphiek).

AFB. 8
ONTW. G.W. DIJSSELHOF

De Nederlandsche ex-libris zijn alle in een afzonderlijke collectie bijeengebracht
(ruim 10002) stuks); op de keerzij de van de cartons, waarop zij zijn bevestigd, wordt
een etiketje geplakt: ‘Uit de exlibris-verzameling van Eugène Strens’. Hoezeer hij
rekening houdt met den stijl blijkt wel hieruit, dat hij dien tekst in vier verschillende
typen liet drukken, namelijk in de magere Venus Groteske, de Erasmus Mediaeval,
de Plantijn Mediaeval en de Nobel Antieke. Al naar den aard en den stijl van het
ex-libris bezigt hij een passend etiketje.

1) Zie het nummer van Januari 1931.
2) Thans (Jan. 1932) ca. 1500.
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De laatste jaren zijn veel van deze Nederlandsche stukken gepubliceerd. Daarom
volstaan wij met hier van de oude ex-libris een illustratie te geven van een zeer
zeldzaam 18de-eeuwsch Nederlandsch boekmerk, namelijk dat voor Fr. Sluysken,
waarvan slechts enkele exemplaren bekend zijn (afb. 9).

AFB. 9
ONTW. ONBEKEND

Belangrijk is ook de groote hoeveelheid literatuur, die de heer Strens heeft
bijeengebracht. Zij omvat circa 300 deelen en deeltjes, waaronder zich buitengewoon
mooie edities bevinden, voorts de verschillende buitenlandsche tijdschriftjaargangen
en speciale mappes in luxe-uitgave, met het werk van bekende kunstenaars. Het zal
geen verwondering wekken, dat men daaronder tal van zeldzaamheden aantreft,
geschriften van edel voorkomen en vooral voor een verzamelaar stukken om van te
watertanden. Zoo zag ik een mappe van een kort geleden overleden Nederlandsch
ontwerper, waarin de verschillende schetsen, werkteekeningen, letter-proeven en
vele proefdrukken, in verschillende kleuren uitgevoerd, zijn bewaard gebleven.
Voorts is er een belangrijk werk, afkomstig uit de verzameling-van den Kieboom.
Dit door dezen samengestelde geschrift bevat tal van gegevens omtrent binnen- en
buitenlandsche ontwerpers in den vorm van uit de hand geteekende initialen, als
hunne op kunstproducten gebruikelijke signaturen en voorts verschillende biografische
bijzonderheden. Aan de hand van die gegevens kan worden vastgesteld van wien
een bepaald ex-libris, dat een kenmerk van den maker draagt, is. Verzamelaars zullen
dit buitengewoon weten te waardeeren, omdat zoovele boekmerken onvolledige of
in het geheel geen kenmerken bieden van den ontwerper of het moest zijn persoonlijke
stijl zijn.
Men ziet, dat op dit gebied nog heel wat kan en moet worden gepraesteerd en
inderdaad vult het beheeren en vooral het in stand houden van een groote verzameling
bijkans een levenstaak. Wapen- en geslachtskunde, de leer der stijlen van de
verschillende tijdperken in binnen- en buitenland vormen hier onuitputtelijke bronnen
van studie.
Door zijn lidmaatschap van buitenlandsche vereenigingen heeft hij contact gekregen
met tal van verzamelaars in den vreemde, wien hij afdrukken van zijn fraaie ex-libris
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van Nederlandsche kunstenaars ter ruiling toezond. Hij heeft daarmede op ruime
schaal onze kunst buiten de landsgrenzen meerdere bekendheid gegeven. Ook in dit
opzicht hebben wij de
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laatste jaren een groote schade goeddeels ingehaald, maar tevreden moeten we nog
niet zijn. Laat ik nu alle beunhazerij en geliefhebber even buiten beschouwing, dan
kenmerken onze beste ex-libris zich door de zorg, waarmede zij zijn uitgevoerd en
door het begrip van wat zij dienen te zijn en dan getuigen zij van die
heerlijk-Hollandsche toewijding, waardoor vooral in onze gouden eeuw zoo veel
onvergankelijks, ook op het terrein der kunst, is tot stand gekomen. Men moge de
vergelijking te grootsch vinden voor deze stukken van zulk een klein bestek...., waar
het gaat om iets goeds voort te brengen is het één niet minder belangrijk dan het
ander. Er bestaan dan geen nietigheden.
De stof voor studie is in deze collectie zoo rijk voorhanden, dat over verschillende
onderwerpen of kunstenaars nog in afzonderlijke beschouwingen kan worden
teruggekomen. Hetgeen later allicht zal geschieden. Thans zullen we nagaan, welke
ex-libris hij voor eigen gebruik bezit.
Hij heeft op de ontwerpen vaak invloed uitgeoefend door het geven van
aanwijzingen of kenbaar maken van wenschen, zonder evenwel op de werkwijze en
de opvattingen van den kunstenaar inbreuk te maken. De wordingsgeschiedenis van
zijn eigen ex-libris en van die, welke niet tot uitvoering kwamen, is door hem in de
oorspronkelijke teekeningen en in de afdrukken der verschillende stadia in klembanden
vereenigd, waarmede tevens belangrijke documenten voor de toekomst zijn geschapen.
Hierna zijn de ex-libris beschreven, zooveel mogelijk in chronologische volgorde.
1. Ontwerp R.M. Wichers Wierdsma, 1928/1929, 99 × 71 mm.
Het voor-ontwerp voor dit ex-libris werd niet goedgekeurd door heraldici. Deze
kunstenares is echter onverstoorbaar in die bekende, sobere, geometrisch-wijsgeerige
verbeelding, welke doet denken aan de helderheid van Spinoza's betoogtrant. Moge
aan de wetenschap der wapenkunde niet volle recht wedervaren, zij dient de klare
schoonheid in hoofschen bouw en oprechte, maar voor anderen weerbarstige overgave.
De heer Strens wilde, ondanks de bezwaren van heraldischen aard, dit boekmerk
gaarne bezitten om de ranke kracht en de sierlijke voornaamheid. Het heeft hem veel
moeite gekost de teekening, vooral de sterren daarin, in al haar scherpte te laten
weergeven.
Dit ex-libris dient voor algemeen gebruik.
2. Ontwerp R.M. Wichers Wierdsma, 1928/1929, 147 × 38 mm.
Het slanke model is weder van een fijne orde, zooals wij die kennen uit haar andere
stukken in soortgelijk formaat.
Ook dit dient voor algemeen gebruik, voornamelijk in boeken van grooter formaat.
3. Ontwerp W. Heijnen, 1930, 84 × 71 mm (afb. 24).
Het motief, een electromotor, is weergegeven in een zwart-wit-verdeeling,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

98
waarin de beweging is van het bedrijf en de klare opstelling een bron is van
aangename rustpunten. De plaatsing van het woord ‘Boek’, waarin de beginletter
forscher had mogen zijn, is direct boeiend en bindend van bedoeling en het geheel
getuigt van een zuiver besef van vormgeving en teekenkunst in verstillende
combinatie.
Het wordt gebruikt voor boeken op technisch gebied.
4. Ontwerp R. Hornecker, 1930, 105 × 81 mm.
Deze reeds jaren in Nederland werkende Duitsche kunstenaar bezit talenten, welke
vooral op het gebied der reclame een vruchtbare uitwerking hebben. In het geven
van lettervormen is hij rijk aan schakeering, fantasie en aanpassingsvermogen, van
de fijn-belijnde kristallijnen typen tot de zware silhouetten, waarin hij met durf en
kunstgevoel een schier onbeperkt aantal middelen vindt voor decoratieve uitdrukking.
Soms verraadt hij daarin een zekere snaakschheid zonder op een laag plan te dalen.
In dit ex-libris geeft het schuin staande woord de neiging tot omhoog streven weer,
een passend symbool voor allerhande literatuur.
Er bestaan afdrukken in rood, in bruin en in blauw.
5. Ontwerp R. Hornecker, 1930, 148 × 99 mm.
In dit ex-libris komt sterker tot uiting zijn zwierig gemak om een boekmerk te
componeeren. De electrische lichtboog is krachtig neergezet, al schuilt hierin een
gevaarlijk experiment, door de tweede letter van ‘boek’ en de eerste van ‘ingenieur’
ten bate van het motief te gebruiken.
De voorstelling kan ook worden gezien als een symbolische uitdrukking van het
overspringen van gedachten, hetgeen voor boeken van allerlei aard geldt.
Er zijn afdrukken vervaardigd in blauw en in rood.
6. Ontwerp R. Hornecker, 1931, 127 × 90 mm.
Wederom een staaltje van letter-kunst.
De letters zijn hier, meer dan in de vorige ex-libris, deel van een groep van letters,
zelfs niet uitsluitend van één woord. En in dat geheele verband vervullen ze een taak.
Dit ex-libris is op lichtbruin papier in twee kleuren gedrukt, n.l. in zwart en
vermiljoen.
7. Ontwerp Otto Verhagen, 1930, 123 × 84 mm.
Verhagen, de fijne verteller van Aubrey-Beardsley's droomsferen, vanuit het oord
ver boven en onder dit leven, de minnaar van het teedere lijnenspel, zooals wij het
niet dagelijks om ons heen zien, heeft hier iets wonderlijk-teers opgeroepen.
De omgeving is sober en rijk en vol van zinnebeelden, zoowel naar den aard als
naar de vertolking van dien aard in het sterk-levende, het naar den hemel gericht zijn.
Een gave, schoone prent met een inderdaad uitnemend motief voor een boekmerk.
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Het is afgedrukt op wit, op chamois en op japansch papier en wordt speciaal gebruikt
voor bundels gedichten en boeken over poëzie.
8. Typografisch ex-libris in de Astrée-letter, 1930, 69 × 49 mm.
Onder de ex-libris uit vroegere eeuwen komen ook verschillende typografische
voor, doch deze hebben dan meestal den vorm van een etiketje zonder eenige pretentie.
Zelfs aan de opstelling van den tekst is weinig zorg besteed. Maar als teekenen des
tijds zijn zij vooral voor den verzamelaar een begeerenswaard bezit.
Het baart soms verwondering, dat het aantal typografische boekmerken van het
levende geslacht niet veel grooter is, want wat is eenvoudiger dan uit gereed zijnd
zetmateriaal geheel naar eigen smaak en keus zulk een eigendomsbewijs te laten
vervaardigen in welken vorm dan ook? Met een rand en een sterretje of ander
voltooiend middel kan een alleraardigst en sierlijk geheel worden verkregen.
De heer Strens heeft uit de Astrée-letter door de firma Joh. Enschedé & Zonen te
Haarlem een smakelijk ex-libris laten zetten, waarin weinig aan versiering, veel aan
duidelijkheid is geofferd.
Het is afgedrukt in zwart en rood op Hollandsch papier en wordt gebruikt voor
oude boeken.
9. Typografisch ex-libris in de Lutetia-letter van J. van Krimpen, 1930, 71 × 49
mm.
In denzelfden zin opgezet als het vorige is dit boekmerk fijner van bouw door de
ranke Lutetia.
Het is, eveneens door genoemde firma, gedrukt in zwart en vermiljoen op Japansch
papier en maakt een goeden indruk, vooral b.v. in kleine, fijne Fransche boekjes.
10a. Typografisch ex-libris in de Mediaeval ‘Erasme’ van S.H. de Roos, 1930, 50
× 66 mm.
Men ziet, welk een afwisseling dergelijke bibliotheekmerken bieden. De mooie
beginletter geeft een krachtig cachet aan dit fijne teeken, dat naar de aanwijzingen
van den heer Strens tot stand kwam.
Het is gedrukt in zwart en blauw op Japansch papier en wordt gebezigd voor
boeken, waarin een prentje of ander motief kwalijk past.
b. een tweede uitvoering van dit teeken is groot 35 × 54 mm, eveneens gedrukt in
zwart en blauw op wit papier en maakt een pittiger en fijner indruk dan het andere.
11. Ontwerp R. Hornecker, 1930, 70 × 100 mm.
Hier is de schepper van lettervormen weder aan het werk geweest. Lettertjes van
trotschen, klassieken stand, rank en elastisch. Doordat zij tamelijk dicht opéén zijn
gesteld, wordt hun teederheid krachtiger, hun uitzicht voller en is het woord schooner
en massiever. Een merkwaardige versiering geeft steun aan den tekst. Lettend op het
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aangegeven formaat is de rand wit vrij groot, hetgeen niet misstaat.
Dit boekmerk dient b.v. voor brochures, voor catalogi van musea en in het algemeen
voor kleine boekjes over kunst. Het is echter ook geschikt voor technische boeken,
want het Latijnsche ‘ars’ beteekent weliswaar kunst, maar ook technische kunst door
vaardigheid, zooals die vroeger zonder hulp van machines werd verkregen. Het ‘E
bibliotheca artis’ kan dus ook worden opgevat als: uit de technische bibliotheek.
12. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 103 × 77 mm.
Dit in hout gesneden ex-libris stelt een koningskop voor, met het eerste werktuig
van den mensch: een steenen bijl en voorts een scepter. Hier is de mensch verbeeld
als heerscher en het omvormen is uitgedrukt in het oudste werktuig, dat ons bekend
is, in den steenen bijl, zijnde de tot werktuig omgevormde steen. Het verband tusschen
de in het boekmerk aangebrachte spreuk ‘transformer c'est gouverner’ en het motief
kan op verschillende wijzen worden vertolkt, uit kosmisch oogpunt en diepzinniger;
men kan spreken van het in beeld gebrachte streven naar de macht over de natuur,
het dienstbaar maken van natuurkrachten aan de menschheid en meer in dien geest.
Hulde aan Rozendaal, van wiens motieven ik reeds menigmaal getuigde als te zijn
origineel van opvatting en uitvoering, rijk van geest.
Intusschen heeft de heer Strens dit ex-libris niet aanvaard, o.m. omdat het gelaat
te weinig koninklijk en voor dat van een koningsmensch te zwak van uitdrukking
was.
13. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 98 × 70 mm (afb. 17).
In deze houtsnede, tegelijkertijd met de vorige ontstaan, is het type van den kop
verreweg krachtiger dan in de andere. De hamer en scepter komen beter tot hun recht
en de middeleeuwsche voorstelling van den koningsmensch, als contrast met het
moderne technische boek, is overtuigender dan die in het voorgaande ontwerp. Hier
is hij een lichtende figuur, want licht brengt de arbeid in het leven, dat zonder dien
als de nacht is.
Het ex-libris is afgedrukt op wit en op Japansch papier en wordt gebruikt voor
technische boeken.
14. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 127 × 109 mm.
Het leven moet boven de stof stijgen; dit heeft de kunstenaar getracht in beeld te
brengen of wel: het zoeken naar schoonheid. Laten we buiten beschouwing, dat de
heer Strens dit ex-libris niet heeft aanvaard, dan moet men ook hier wederom de
buitengewone qualiteiten van Rozendaal erkennen. De idee is verborgen in velerlei,
dat het beeld biedt. Het geheel is echter te donker, het masker is ietwat grof en niet
voldoende hoog boven de stad gestegen. Ook dit is niet als ex-libris in gebruik.
15. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 95 × 75 mm. (afb. 18).
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Hetzelfde motief, maar hoeveel rijker en fijner in de uitvoering. Het is verheffender
van opvatting, edeler in de verbeelding van de idee, glanzender in het spel van licht
en donker. Is in het vorige de drukkende nacht, hier is de dag van het geestelijk zich
oprichtende leven.
Hoe wilt ge, dat ik u van deze schepping verhaal? Het is de geest boven de stof,
het is de omarming van het heelal met eindelooze liefde, de verlatenheid,
belangstelling voor de stad, waarop de blik uit een eigen gezichtshoek is gericht.
Ofwel hier is het complex van gebouwen als uiterlijke verschijning tegenover het
individu.
Voorts is de belangstelling van den eigenaar voor techniek, voor kunst en voor
oud en nieuw, in de architectuur tot uitdrukking gebracht. Het scheepje is het symbool
van zijn liefde voor reizen. Maar met al deze persoonlijke toespelingen is de
voorstelling zoo gekozen, dat zij slechts de richting aangeeft voor de fantasie van
den beschouwer. Dit boekmerk, passend voor werken over wijsbegeerte, kunst,
literatuur en zuivere rede, behoort tot de schoonste, welke den laatsten tijd zijn
voortgebracht.
Het is afgedrukt op wit en op Japansch papier.
16. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 106 × 114 mm (afb. 19).
Dit is wederom een als ex-libris niet in gebruik zijnde houtsnede. Hij kwam door
zijn gymnasiale opvoeding tot een onderwerp uit de Grieksche mythologie en koos
als motief Helios, de zonnegod, die 's morgens verschijnt als de brenger van den
nieuwen lichtenden dag. Op zijn gouden hemelwagen met vier vurige paarden rent
hij langs de verschillende sterrebeelden naar het westen.
Rozendaal weet aan zijn ontwerpen accent te verleenen en het is daardoor, dat zij
terstond de aandacht gaande maken. En hij vermag dan ook vooral dit: het
metamorfoseeren van een desnoods eeuwenoud motief naar zijn opvatting, zijn idee,
zijn stijl en smaak. Welk embleem bijvoorbeeld is méér misbruikt voor ex-libris dan
de uil als symbool van de wijsheid? Maar laat Rozendaal u een uil optooveren zooals hij deed in een ex-libris voor J.P. - en ge zult er mede verzoend zijn.
Dit boekmerk is een buitengewoon mooi staaltje van houtsnijkunst. Waarom het
niet is aanvaard? Wijl het, ook naar de meening van den ontwerper, niet is gelukt in
de weergave van het stralende, dat aan het gebezigde beeld eigen zou moeten zijn.
17. Ontwerp W.J. Rozendaal, 1930, 95 × 75 mm.
Het thema van den koningskop en de spreuk ‘transformer c'est gouverner’ niet
moede heeft deze kunstenaar nogmaals een proeve geleverd, welke evenwel het
ex-libris, vermeld onder nummer 13, niet heeft kunnen overtreffen. Hoewel het veel
aantrekkelijks biedt is het geheel - wij verwachten van Rozendaal nu eenmaal veel
- niet overtuigend koninklijk. De gelaatsuitdrukking is slapper, ietwat zelfgenoegzaam
en het heeft een
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zekere vaagheid. Voorts is de tegenstelling tusschen wit en zwart niet van voldoende
beteekenis of zeggingskracht, waardoor het stuk als houtsnede voor dit motief althans
te zonnig, te vriendelijk is.
De tekst onder het beeld is afzonderlijk in rood gedrukt; ook dit ex-libris is niet
in gebruik.
18a. Ontwerp Ton van Tast, 1930, 54 × 75 mm (afb. 28, bl. 105).
In 1926 had een studievriend te Delft, A.G. Koops Dekker, een vluchtig schetsje
gemaakt voor een ex-libris, voorstellende een niet bijster goed geteekend haasje met
de spreuk ‘Als 'n haas terug naar den baas’. Dit schetsje heeft gediend als idee voor
het door Ton van Tast geteekende boekmerk, dat buitengewoon aardig, vlot en goed
is. De lettervormen van de spreuk loopen als het ware met den haas mee en de naam,
in afwijkenden staat daaronder, is duidelijk en streng.
De heer Strens is een tegenstander van den zoogenaamden boekvloek, de ex-libris
met bedreigingen, waarvan wij in ons land ook enkele minder edele voorbeelden
hebben, maar nochtans wenschte hij wel iets te bezitten, dat een goedmoedige
waarschuwing bevatte. Het door hem uitgeleende boek is voorin weliswaar gemerkt
met een van zijn gewone ex-libris, maar hij voorziet het dan tevens achterin van dit
door Ton van Tast geteekende eigendomsbewijs. Heeft de lezer het boek beëindigd,
dan valt zijn oog op het ‘Als 'n haas terug naar den baas’ met, naar de heer Strens
ondervindt, de gewenschte uitwerking.....
Het is afgedrukt op lichtgeel papier.
b. Een tweede uitvoering is groot 97 × 83 mm en gedrukt op wit papier.
c. Een derde uitvoering heeft afmetingen van 72 × 96 mm op bruin papier.
19. Ontwerp R.M. Wichers Wierdsma, 1928/1930, 109 × 96 mm en 116 × 103
mm (afb. 26).
Een andere staat van het ex-libris, vermeld onder de nummers 1 en 2. De combinatie
van het slanker uitgevoerde wapen en de tekst is buitengewoon gelukkig geslaagd,
mede ten opzichte van het formaat van het zwarte veld. De letters, daarmede in
overeenstemming, zijn van een ietwat zwaarderen bouw en zij vertoonen een
spiegelende kracht. Mij persoonlijk voldoet dit bibliotheekmerk meer dan de beide
vorengenoemde, althans wat het stuk als afzonderlijk grafisch kunstwerk betreft.
Want terdege moet worden in acht genomen, dat het te zwaar aandoet voor een klein
fijn boekske. Het zal echter voornaam staan in een grootere uitgaaf, waarvoor het
dan ook bestemd is.
Het komt op het zware kunstdrukpapier - met of zonder witten rand, vandaar de
beide aan het begin van dit nummer genoemde afmetingen - ten volle tot zijn recht.
20. Ontwerp Gerard Halwasse, 1931, 94 × 115 mm.
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AFB.

24 - ONTW. W. HEIJNEN

AFB.

25 - ONTW. KEES KOEMAN
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26 - ONTW. R.M. WICHERS WIERDSMA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

104

AFB.

27 - ONTW. KARL MICHEL
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Naar een teekening van den Haagschen heraldicus Gerard Halwasse liet de heer
Strens in Londen door Philip Rainger (Walker's Galleries) zijn wapen graveeren en
zoo bezit hij thans ook een ex-libris in een techniek, welke tegenwoordig nog zelden
voor deze gebruikskunst wordt toegepast. Heeft de geest van den tijd de beoefening
daarvan, waarvoor veel bezadigdheid en toewijding noodig zijn, wellicht verjaagd?
Dat zij voor ex-libris niet veel wordt gekozen, moet ongetwijfeld ook worden
toegeschreven aan de kostbaarheid van de uitvoering. De naturalistische staat van
het familie-wapen is kundig gegraveerd, al overtreft dit stuk toch niet de mooie
gravures, die wij uit de 18de eeuw bezitten.
Er zijn afdrukken gemaakt op verschillende papiersoorten, o.a. een aantal op echt
oud papier, dat uit ten deele onbeschreven journalen van meer dan 100 jaren oud
afkomstig is.
Inmiddels is het aantal eigen ex-libris nog met eenige vermeerderd, o.a. met een
litho van Edith Romani-Lutz (afb. 22), hem aangeboden uit enthousiasme voor zijn
verzameling en een gravure van Hubert Woyty-Wimmer (afb. 4), speciaal bestemd
voor de verzameling. Van deze gravure bestaan afdrukken met en zonder remarque.
Het is niet mogelijk uitsluitend door middel van afbeeldingen een denkbeeld op
te roepen van deze rijke verzameling, welke als een van de groote wereldcollecties
kan worden beschouwd en waarvan reeds vele belangstellenden in verschillend
opzicht genieten. Eenige markante stukken worden hierbij nog weergegeven, zoowel
van Hollandsche als van buitenlandsche ontwerpers.
Den Haag, Juni 1931.

AFB.

28 - ONTW. TON VAN TAST
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Het feest
door M. Mok
Het feest, dat is: de open, roode lippen,
de oogleden die in verrukking nippen,
de vleeschelijke tasting aan de huid,
als de gestorven dag de wereld sluit.
Geen vreugd is overdadig zonder rouwen
van bloed dat niet zijn roes ten eind kon brouwen,
geen lach is dieper kerven van den tijd,
dan waar vernepen hartstochthaat in snijdt.
Al wat behagen zoekt, ik wil het schenken,
als geen meer zijn vernietiging kan denken;
niets wordt uit de bevrediging geteeld,
geen hart is murw als het zich niet verveelt.
Geen uur is met genoegen in te drinken,
dan waar de winden schots doorhenen zinken;
geen vinger die verroerd wordt, als de brand
van de verloopenheid is overmand.
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Geen stad, geen straat, geen gevel is te meten,
wanneer in meesterloosheid wordt vergeten,
hoezeer de sleur de heete harten trof,
hoe lichamen vergrauwden in het stof.
Ik min geen lippen die zijn vastgesmolten,
geen oogen die bedaren in hun holten,
geen lichaam, waarin vree den bloedklop doofde,
alleen de roekeloozen en de leeggeroofden
zij kunnen mij het laatste oordeel zeggen,
en naar hun brasbegeerte weer verleggen;
zij kunnen mij het flardig woord doen spreken,
dat in zijn overmoedigheid wil breken;
zij kunnen in mijn adem samenschuiven,
zoodat ik dag en nacht kan overhuiven,
zij kunnen de genade in mij wekken,
om de genadeloosheid te ontdekken.
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Toorop bij Hugo Verriest en Stijn Streuvels te Ingoyghem (1913)
door Miek Janssen
IN het kleine Vlaamsche dorp Ingoyghem, te midden van de uitgestrekte dorre
najaars-velden, heeft Jan Toorop in November 1913 langen tijd bij Hugo Verriest,
den priester-dichter, doorgebracht. Hugo Verriest, die soms in den avond, fijn
vezelend, de verzen van Guido Gezelle voorlas, en zich de tranen uit de oude
verteederde oogen wischte, wanneer de ontroering hem te machtig werd.
's Morgens, wanneer het nog duister was, begaf Toorop zich naar de vroegmis,
die door den bejaarden priester met stil gewijd gebaar werd opgedragen in de schaars
bezette, schemerige kerk. De oude Kathrien, de huishoudster van Hugo Verriest,
stookte het vuur eens duchtig op tegen den tijd dat de kerkgangers thuis moesten
komen, en zette de kommen met dampende pap klaar.
Het was een leven daar in dat afgelegen, aartsvaderlijke dorpje, zooals Toorop
zich 't altijd voor zich zelf had gedroomd. Want steeds heeft de schilder verlangd
een bestaan te voeren, afgezonderd van de wereld, in kloosterlijke rust zich te wijden
aan zijn kunst en haar te volmaken.
Hij werkte er iederen dag aan den kop van Hugo Verriest, aan dat fijne, edele
profiel, en besteedde de grootste aandacht aan de intelligente oogen met hun
wisselende uitdrukking, of aan den geestigen, gevoeligen mond. Het milde en
droomerige, en toch vaak ook zoo vurige der expressie van dit zoo vergeestelijkte
gezicht, trof hem voortdurend opnieuw, deed hem met rusteloozen ijver werken aan
die voor hem zoo boeiende beeltenis. Verschillende schetsen en kleinere teekeningen
ontstonden, eer hij het groote werk van den priester vervaardigde en geheel
acheveerde.
Maar ook Kathrien, in haar echte Vlaamsche kapmantele, die zij droeg wanneer
het koordekes regende, werd vereeuwigd. Al was Kathriens schilderachtige taal hem
dikwijls onverstaanbaar, haar oogen die zoo vriendelijk blonken, zeiden meer dan
genoeg, hoe zeer zij den schilder welgezind was.
's Avonds, warm ingestopt, gingen de priester en Toorop langs den donkeren,
onverlichten weg naar Stijn Streuvels, die ver buiten het dorp woonde. Maar Kathrien
gaf hun een koperen lanteerne mee, en zoo konden zij de hobbels en de keien
vermijden.
In het warme, gastvrije huis van den schrijver, brachten zij menigen avond door,
vroolijk koutende en gekscherende, en Streuvels, die nooit
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uitgepraat raakte over de schoonheid van het Vlaamsche land, sprak met vuur en
enthousiasme.
Dit was het leven, dat Toorop altijd had verlangd. Maar tòch, wanneer hij eenigen
tijd een dergelijke rust had genoten, dan brak de morgen of de avond aan, waarop
hij zijn sterke, gevoelige hand balde, en hij zijn ontevredenheid met zich zelf uitsprak.
Dan kwam de apostel voor de kunst, die hij altijd is geweest, in hem in opstand, dan
moest hij weer uitgaan in de wereld, en werken, rusteloos arbeiden, en verkondigen
de schoonheid en de liefde Gods.
En zoo nam hij ook weer afscheid van de wijde, gezegende rust van dat prachtige
grootsche land, van de boeren met hun gebaarde, aartsvaderlijke koppen, van Kathrien,
die zacht, ongeloovig monkelde, als twijfelde zij er aan, dat de schilder den moed
zou bezitten weg te gaan uit het dorpje, dat voor haar de geheele wereld bevatte.
De oude priester, de lange grijze haren wapperend in den guren najaarswind, reikte
hem de beide handen ten afscheid. Er was iets plechtigs in de wijze, waarop Toorop
het hoofd boog, als vroeg hij hem om den zegen. Deze beide groote menschen, die
elkander volkomen hadden verstaan, waren ontroerd bij hun afscheid, als voorvoelden
zij, dat dit een vaarwel voor eeuwig beteekende. Zij hebben elkander dan ook nimmer
weergezien, hoewel zij steeds bleven correspondeeren. Want zelden was er een
mensch, die trouwer in zijn gevoelens van vriendschap was dan Toorop, en altijd
brandde in hem de liefde tot degenen, met wie hij eenmaal innerlijk contact had
gehad. Maar voor Hugo Verriest heeft hij altijd nog meer gevoeld dan vriendschap
alléén, ook bewondering. Bewondering voor dien fijn begaafden, nobelen mensch,
die op een afgelegen dorpje, ver van allen en alles wat hem wereldsche bevrediging
kon geven, zijn leven sleet, en zich met algeheele overgave kweet van zijn sobere
taak, en het deed met de innigheid en de toewijding, waartoe alleen de zeer grooten,
de zeer begenadigden in staat zijn.
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Drie liedjes
door W. Hessels
1.
Door open vensters stroomt de koele nacht,
luister, nog een enkele vogel tjuikt,
maar de stilte wordt al dieper en uw hart ontluikt
zoo teeder of gij nog een kind waart, en zoo zacht
wuift uw verlangen dat niet meer begeert, luister, nog een enkele vogel tjuikt,
maar de stilte wordt al dieper, en uw hart ontluikt
zoo bevend of het tot zijn oorsprong wederkeert...

2.
De zuiv're lucht weerklinkt van verre klokken,
in alle dorpen wordt geluid,
een feestelijke dag trilt uit de torennokken,
de diepe bosschen geuren, en een vogel fluit
zoo doordringend dat een klaarte ontspringt
en in u het bloed nog woordeloos
maar al haast verstaanbaar wordend, zingt:
vreugde, eindeloos.
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3.
De nacht vloeit door de vreemde stille laan
waar gij slechts uw eenzaam hart hoort kloppen hoor, nu raakt de wind de blaren aan,
hoor, nu ruischt hij in de zwarte toppen,
heel de diepe rijke nacht wordt wakker,
en gij zijt niet meer alleen in duisternis
maar vergezeld door zoo lichtzinn'ge makker
die enkel adem is.
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Jhr. Mr. James de Beyll, minister van Nuttelooze Zaken
door C. en M. Scharten-Antink
Vervolg eerste schrift
OP de derde verdieping van een vervallen paleis in een dier oude straten tusschen
het Pantheon en de Piazza Navona, stond ik voor een monumentale, maar vervelooze
deur.
Een stokoude knecht deed open, gekleed in een blauwe livrei-jas, die betere dagen
beleefd had; daaronder droeg hij, deftig, een scharlaken vest. Zijn gezicht, met de
lange, grijze bakkebaarden en het ingevallen mondje, kwam mij vaag bekend voor.
Dergelijke bakkebaarden had de knecht van een societeit in Londen. Hij hield de
oogen neergeslagen en zei geen woord, noodde met de wit-gehandschoende hand
hem te volgen en liet mij in een soort studeervertrek.
Een paar antieke banken. Een klein, ouderwetsch boekenkastje. Een bureau, dat
nog indruk wou maken op zijn sjofelen ouden dag. En op dat bureau, en op al de
stijve stoelen, stapels van eenzelfde tijdschrift: ‘La Farfalla’. Overal de kamer door,
La Farfalla, La Farfalla, - op den grond, op een sofa, La Farfalla, De Vlinder, De
Vlinder, De Vlinder....
Ik wachtte vijf minuten, tien minuten. De marchese scheen gaarne te laten
antichambreeren.
De Vlinder van Februari. De Vlinder van Maart. De Vlinder van Mei.... De omslag,
een soort Folies-Bergère-juffer, met enorme zijden vleugels. Redactie: Robert
Mondain.
Eindelijk, in de handen wrijvend en beminnelijk glimlachend, kwam de marchese
binnen; dezelfde lichtelijk versleten redingote van laatst had hij aan.
Hij was verrukt mij te zien. Ik moest hem toch vooral niet kwalijk nemen.... hij
had het zoo ongeloofelijk druk!
Natuurlijk vroeg ik hem naar het Vlinder-tijdschrift.
Inderdaad, een tijdschrift, door hem opgericht. Robert Mondain, dat was hijzelf.
Een pseudoniem, dat het genre goed weergaf, niet waar? Zooals trouwens de titel....
Luchtige ontspanningslectuur. Een stukje over Holland bijvoorbeeld, de mooie
boerinnetjes, de windmolens, de tulpen, zou interessant kunnen zijn....
Vluchtig gleed hij op andere onderwerpen over. Dan belandde hij weer bij zijn
tijdschrift.
Het aantal abonné's zou dit jaar aanmerkelijk stijgen.... 't werd een
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aardige geldbelegging.... als ik er finantieel misschien iets voor voelen mocht....?
Haastig verschool ik mij achter een volslagen onwetendheid op dat gebied.... de
familie in Holland verzorgde al mijn zaken....
Een beetje taai hield hij aan: het gebeurde niet elken dag, dat geldbelegging
samenging met een sympathieke onderneming, die men van nabij kénde, zoodat men
zeker was van zijn rente, dat.... enfin.... Toen hij merkte, dat ik mij van den domme
zou blijven houden, liet hij, met een zwierig gebaartje van zijn pince-nez, het idee
varen.
Van toen af spraken wij over bezwaarlijk opgediepte onderwerpen. Het vlotte niet
meer.
Na een half uur stond ik op.
‘In elk geval mag ik u toch wel als abonné noteeren,’ drong hij lief en liet al de
kleine, gelijke tandjes van zijn gebit zien, parelend tusschen de gele plooien van zijn
wangen.
‘'k Zou het graag doen,’ zei ik; ‘maar mijn adres wisselt elk oogenblik.’
‘Dat doet er niet toe.... dat doet er niet toe! U heeft toch een bankierskantoor of
reisbureau, dat uw correspondentie opzendt?’
Ik kon het moeilijk ontduiken, en abonneerde mij voor een half jaar.
Hij schreef mijn adres op. ‘Ik zal u dus de verschenen nummers van dezen jaargang
doen zenden....’ Hij belde; doch ik meende aan zijn houding te merken, dat hij niet
verwachtte, den knecht ook werkelijk te zien opdagen.
‘Ach, dóóf dat hij is....’ verzuchtte hij. En hij ging mij voor, de gang door.
‘Luigi!’ riep hij nog, het holle huis in. Geen echo.
‘Ergerlijk, zoo doof als hij wordt!’
En met veel strijkages en dankbetuigingen en tot weerziensen en tot-uw-diensten
opende hij eigenhandig mij de voordeur.
Nu ik dit alles heb neergeschreven, vraag ik mij plotseling af, of ‘Luigi’ wel bestaat,
en of niet de marchese Caraffa della Noia een geboren karakterkomiek is, met twee
creatie's: Robert Mondain, en.... Luigi....
***
Een bezoek gehad van Vittoria's moeder. Wat heeft die arme vrouw het te kwaad!
Voor Ralph als ‘gran' Signore’, koestert zij het blinde respect van ouderwetsche
lieden uit het volk; voor mij niet minder. Almaar, onderdanig: Signor Conte, ....
hoewel ik haar tot tweemaal toe zei, geen enkelen Italiaanschen titel te dragen. Ik
ben ‘Signor Conte’, en daarmee uit.
- Of ik er dan toch niets aan doen kon? .... Niet, dat mijn neef haar dochter zou
troùwen.... Dat mocht God verhoeden! Zij was veel te bang. Bang, dat de liefde niet
blijven zou. Bang ook voor den vroegeren verloofde. Bijna avond aan avond kwam
die bij haar, smeekte, dreigde, wou Vittoria's
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adres weten. Nee.... of ik niet maken kon, dat mijn neef wegging, verdween uit haar
dochters leven, dat zonder hem zoo goed zou zijn geloopen, en misschien nog loopen
kon....
‘Want, Signor Conte, zulk een beste jongen als Alberto is! Hij is gek, gèk op haar!
Hij heeft een vaste betrekking, en hij heeft een knap gezicht ook! Ja, misschien is
uw neef nog wel veel mooier, en natuurlijk veel voornamer.... maar steekt daar het
geluk in, Signor Conte? Ik weet het, Vittoria wil er niet van hooren, Vittoria is gek
van uw neef, gèk, absoluut gèk! Maar uw neef houdt niet echt van haar, dat merk ik
heel goed. Natuurlijk, mijn dochter is mooi.... tè mooi.... Maar hij zal wel meer mooie
meisjes gehad hebben. Als hij maar weg was, Signor Conte, dan werd alles nog wel
goed. Dan zouden haar oogen wel opengaan....’
En zoo drong en pleitte zij door, een half uur lang.
Wat moest ik zeggen? Ralph houdt méér van haar dan de moeder denkt. Ik zei het
haar maar niet; ze zou wellicht een huwelijk voor mogelijk gaan houden. En een
huwelijk is niet mogelijk; in elk geval lijkt het mij onmogelijk, dat het gelukkig zou
zijn.
Wat is de wereld toch dwaas: twee mooie, jonge menschen, die allebei dol verliefd
zijn, en die toch, per sé, doodongelukkig zouden worden.
Maar ik weet mijn rol niet meer. Want dat andere huwelijk, i s dat nog mogelijk?
Als die Alberto zijn doel eens bereikte door Ralph's vertrek, - zou hij zijn vrouw haar
afdwaling ooit werkelijk vergeven? Zou hij haar geen verwijten doen, beleedigen,
slecht behandelen? En zij, zou zij hem niet haten?
Wie kan iets verbuigen aan de fataliteit der instincten?
***
Gisteravond, terwijl ik op mijn kamer brieven zat te schrijven, werd er iemand
aangediend: een naam, dien ik niet kende.
De lange, donkere jongeman, die binnenkwam, bleek Alberto te wezen. Hij zag
vaal van zenuwspanning. Maar welk een zuidergloed in die oogen!
Nee, ik heb mij volkomen vergist. Deze wat schuwe kantoorklerk is van aanleg
eer ridderlijk en romantisch, en zijn door alles heen voor altijd aangebedene zou hij
nooit slecht kunnen behandelen. Van het oogenblik af, dat ze bij hem terug was, zou
hij razend van geluk, háár alles vergeven, en al zijn haat en
jaloerschheid-in-het-verleden keeren tegen den ‘vreemdeling’.
Maar vóór het zoover is, blijft hij een onberekenbare vulkaan. Hij is ongetwijfeld
in staat, ze allebei neer te schieten, als op een keer de wanhoop te hoog in hem stijgt.
Gelukkig weet hij hun adres niet. Hij vroeg het mij ook niet. Wat hij eigenlijk
doen kwam, was mij niet recht duidelijk. In den aanvang keek hij verholen hostiel
gezind. Hij had, geloof ik, van haar moeder begrepen, dat ik gekomen zou zijn, om
Ralph van z'n minnares af te krijgen.
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Ik stel het mij zóó voor: hij haatte mij op dat oogenblik, omdat ik - gekonkel van
hoog volk onder elkaar - de brave rol had, een dierbaren bloedverwant te redden uit
de strikken van een minderwaardige, welke ‘minderwaardige’ zijn engelachtige
Vittoria was! Maar aan den anderen kant hoopte hij, dat ik dus, in de praktijk, zijn
zaak zou dienen.
Hij zei niet heel veel. Hij was erg verlegen. Maar na een poosje - ik bood sigaretten
aan en bestelde koffie - scheen hij vertrouwen in mij te krijgen, niettegenstaande ik
liet doorschemeren, dat ik mij niet verantwoord voelde, mijn neef welken raad ook
te geven.
‘Maar u is er toch ook zeker van, dat Vittoria nooit gelukkig met hem kan worden?’
‘Ik vrees ervoor,’ zei ik. ‘Maar ik vrees er ook voor, dat ze evenmin meer gelukkig
kan worden met een ander. Ze houdt te veel van Landsdale.’
Doch daar wilde hij niet van hooren. Als ze maar eerst eens bij hém terug was.
Zij waren vroeger toch ook gelukkig samen, in hun verloving. Misschien was hij
toen te heerschzuchtig geweest, en te jaloersch; maar ze had echt van hem gehouden.
Dit was een tijdelijke verblinding. Als ze maar eenmaal tot bezinning geraakte, dan
zou haar oude liefde voor hem vanzelf weer boven komen. En als hij haar dan
heelemaal met z i j n liefde omgaf, dan werd immers alles goed....
Zijn stem gloeide van zoo'n heete overreding, dat ik mij zoo waar liet meesleepen.
‘Ja, misschien is zij op den duur beter bij u dan bij hem,’ liet ik mij ontvallen.
***
Van morgen vond ik Ralph uitgegaan en Vittoria alleen thuis. Zij barstte dadelijk
tegen mij los. Haar moeder was er geweest; ze begreep niet, hoe ik had kúnnen zeggen
tegen dien-van-vroeger, dat ze op den duur beter bij hem was, dan bij Ralph!
Woedend was ze, dreigend. Ze was prachtig! En toen begon ze opeens wanhopig
te huilen. Ze snikte, dat ze alleen van Ralph hield; - het mocht nog tien jaar duren of
nog één jaar, nooit zou ze meer een ander willen, nooit! nooit!
En ze smeekte, dat ik toch Ralph niet beïnvloeden zou, haar in den steek te laten.
Want ze had het best begrepen, dáárvoor was ik uit Engeland gekomen. Maar ze wist
ook, dat ik haar graag mocht! Was het niet zoo? (even keek ze behaagziek door haar
tranen heen). Er stak immers niets in? Op mij zou Ralph nooit jaloersch worden.(!!)
Och, of ik Ralph toch zeggen wou, dat ik haar héél goed voor hem vond.... dat
vond ik toch?
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Ik had zoo'n medelijden met haar, dat ik beloofde te zullen zeggen, hoe vreeselijk
ze van hem hield!
Alsof hij dat zelf niet wist!
***
Ik word meer en meer een middelpunt in deze tragedie, de stomme spil, waar alles
om draait. Ik heb er vroeger nooit bij gedacht, dat het alles behalve behagelijk is,
een spil te wezen. Er zullen weinig spillen zijn, die niet duizelig worden. Ik weet er
nu alles van!
Daar had je vanmorgen waarachtig haar broer: een aanmatigende, ‘mooie’ jongen,
die te dik begint te worden. Hij leek mij dom en lui.
Hij eischte een huwelijk. Zijn zuster was gecompromitteerd. Hij begreep de
zwakheid van zijn moeder niet, die nog dacht aan een huwelijk met dien spoorklerk.
Niets daarvan! 't Was meneer Landsdale, die moest goed maken, wat hij misdreven
had....
‘Waarom wendt u zich niet tot mr. Landsdale zelf,’ opperde ik. Die vraag bracht
hem in verwarring.
‘Ik kèn Signor Landsdale niet,’ zei hij uit een hoogte, die helaas leeg was.
‘En m i j kende u toch ook niet?’
Dàt was wat anders! Ik was.... de spil, waarom alles draaide. Ik vertegenwoordigde
de familie. Ik moest er dus voor zorgen, dat de schande door mijn neef werd
uitgewischt. Hij, de broer, zou anders weten, welke wegen in te slaan! ....
Met deze vage bedreiging ging hij heen.
***
Een benauwenden en maar al te symptomatischen droom gehad. Ik was de groote
acteur, op wien gewacht werd; ik stond achter de schermen, moest zoo meteen het
tooneel op - en kende geen woord van mijn rol.
Gelijk een gek sta ik, alhaast een oud man, die nooit een passie wekte, midden
tusschen al deze passie's. Een houten diplomaat, dien de een aan de punt van zijn
steek vooruit zou willen trekken, en de ander, aan zijn goudgeborduurde jaspanden,
achteruit.
Mijn moeder, die met haar koelen, Engelschen aard het niet kon zetten in mij, dat
ik mijn diplomatieke carrière in discrediet bracht door mijn socialistische neigingen,
en door mij als gezantschaps-attaché zoo opzichtig te gooien in de Fransche
vredesbeweging, placht met haar vernietigend glimlachje mij te noemen: minister
van nuttelooze zaken.
Minister en ambassadeur van nuttelooze zaken, dat ben ik altijd gebleven.
***
Een invitatie gekregen, om bij de jonge Malaspina's te komen eten.
Ik ben zenuwachtig, want schijnbaar onopzettelijk sprak ik met hen over
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háár en haar familie, wederzijdsche vrienden van ouds. Zouden zij haar hebben
gevraagd op mij? of liever: mij op haar?
Ik weet niet, of ik het heftig hoop, of ervoor terugschrik. God, wat heb ik van haar
gehouden!
***
Zij was er niet.
Het eerste oogenblik was het mij bijna niet mogelijk, de felle teleurstelling te
overwinnen. En na enkele minuten - hoe vreemd is het menschenhart - was het mij
eer een opluchting.
Overigens was er dan ook wel alles in dat huis om je af te leiden. Een prachtig
interieur. De Italiaansche statigheid, overschitterd door de fijne, Fransche luxe,
behoorend bij de jeugdige gastvrouw. Zij is de jongste dochter van de Duchesse
d'Ixères.
Een intieme ontvangst in den schemerigen salon. Er was, behalve ik, uitsluitend
jeugd, tot hoogstens vijfendertig. Ze schenen mij ook nog jong te hebben gevonden.
‘Ça flatte tout de même!’
De maaltijd was van een zeldzame vroolijkheid. Als eenig licht: de zilveren
candelabers op den disch. Als milieu-de-table: een droom. Een ovale spiegel,
gedeeltelijk afgedekt met zilvergroen fluweel: bedauwd grasveld, waarop een treurwilg
van allersierlijkst overwuivende groene veertjes weerkaatste in het vijvervlak; daar
lagen waterlelie's van Venetiaansch glas, en er dreven drie glazen zwaantjes, waarvan
er één, den hals gerekt, de andere scheen vooruit te schieten. Een ‘amore’, zooals ze
hier zeggen.
Het diner zelf: exquis; de wijnen: voortreffelijk. Ik ben zoo'n lekkerbek, dat ik in
staat zou zijn, waarachtig ook het menu te vermelden. Ik bedwing mij, hoewel
ternauwernood. Maar wijnen en gerechten - het familieservies en het prachtige
glaswerk herinnerde ik mij van vroeger! - heel dat edel concert der zinnen verkreeg
nog een bizonderen glans door het fonkelend discours.
Het is een kunststuk, dat ik van ouds versta: tegelijk te genieten van fijne spijzen
en geanimeerd te praten. En een ander kunststuk: te praten, en tegelijk een ander
gesprek te volgen. Ik geloof, dat ik dat laatste leerde in de jaren, toen altijd, overal
waar ik kwam, ook z i j was. Dan kon ik spreken met wie ik wilde, - ieder woord
van haar, ieder lachje, ieder uithaaltje, ving ik op als een zegening.
Ik heb nooit begrepen, hoe iemand in staat is piano te spelen: twee handen, die
ieder voor eigen rekening en toch in onderlinge verstandhouding, muziek maken;
een duivelskunst, want strikt bijbelsch genomen, zou de eene hand niet mogen weten,
wat de andere deed. Maar een levendig gesprek onderhouden en tegelijk met aandacht
eten, is niet minder verbazingwekkend!
Ik zat naast de gastvrouw. Zij zag eruit als een fijn-tintig, blauw pastel.
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Was het toeval of berekening, dat de Chantilly-kanten berthe rond het zuiver décolleté
een achttiend'eeuwsche marquise opriep, - ondanks den zwarten jongens-krullekop?
Wat een schat! Renée heet ze.
Het gesprek had eerst geloopen over de reis door het Oosten van een piepjong
echtpaar uit Turijn, bij Romeinsche familie gelogeerd. Hij vertelde van de opgravingen
der weidsche paleizen op het eiland Creta, en zij van de verwonderlijke bloemenpracht
in Perzië en Kashmir.
En via Perzië en Kashmir waren wij beland in de orchideeën-kassen van de
Contessa Belfiore, mijn andere tafeldame, die, in haar wit en oranje toilet, zelve een
doorzichtige orchidee, een bezielde ‘bel fiore’ geleek.
Onvermijdelijkerwijze waren enkele nieuwste anecdotes over Mussolini ontstoken,
en Proust en Strawinsky en Shaw en de Sakharofs hadden als evenzoovele luidruchtige
sterren van dit conversatieve vuurwerk gedraaid.
Niet minder onvermijdelijk kwam men dan op den Italiaanschen auteur van den
dag: Pirandello!
‘In al zijn stukken heeft hij eigenlijk maar één motief,’ zei ik, ‘het betrekkelijke
van de waarheid.’
‘En zijn menschen zijn geen menschen,’ viel met haar doodleuk aplomb het
vrouwtje Ruffo bij, wier man - moderne combinatie! - tegelijk edele van mantel en
zwaard en.... ingenieur-grootindustrieel is; - ‘al zijn menschen lijken te komen uit
een mecano-doos, zooals onze jongens er een hebben. Van dezelfde stangetjes en
schroefjes draaien zij den eenen dag een brug in elkaar en den anderen een toren.
Maar meer dan toren of brug zie je.... de mecano-doos!’
‘En zoo heeft Pirandello het dus alleen maar bij het rechte eind,’ gooide Pipo, de
gastheer-jurist, het gesprek om. ‘Want lijken wij niet allemaal precies op elkaar? en
is de waarheid soms n i e t betrekkelijk?’
‘Zeker ook dáárin,’ ving Ruffo hem op, ‘dat w i j op elkaar gelijken zouden! Onze
smokings.... maar voor het overige! ....’
‘Juist in dat “overige” lijken wij moderne menschen veel meer op elkaar, dan wij
't ons bekennen willen.... Hebben wij niet allemaal precies dezelfde dingen in ons
hoofd? Onze zwarte koffie, onze cigaretten, onze auto, de courses, de cocktail, het
diner, de bridge....’
‘Maar de een is bij de balie, de ander in de industrie, de derde diplomaat...’,
verdedigde de degelijker Ruffo, ‘en dàt is toch eerst het eigenlijke leven!’
‘Het eigenlijke leven! Wij zijn er óók nog!’ pruilde een schalk in het kersrood (ik
ben haar naam vergeten).
‘Misschien lijken de moderne mannen wel het meest dáárin op elkaar, dat het
niemand meer ernst is met de zaken, die hij voorstaat,’ vond de fijne, maar koele
Contessa Belfiore. Zij leeft gesepareerd.
‘Juist, juist, Contessa!’ riep Pipo verheugd; ‘wat kan mij in een proces de waarheid
schelen? Ik wil het winnen! En welke diplomaat denkt aan het
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“heil der volkeren”! .... ze hebben wel wat anders aan hun hoofd! - Homo homini
lupus! En zelfs een grootindustrieel....’ knipoogde hij tegen Ruffo.
‘Pipo, je overdrijft.... je belastert jezelf en je gasten,’ deed Renée verontwaardigd,
‘er zijn nog genoeg menschen te vertrouwen!’
‘“Vertrouw niemand,” dat zeiden ze voor drieduizend jaar al,’ zette Pipo door. Hij
houdt ervan, paradoxaal en cynisch te heeten.
‘Maar wees vertrouwd,’ vulde een ander aan.
‘Wie is er nog zoo braaf, dát voor zichzelf te begeeren? Alle deugdzaamdoenerij
is hypocrisie!’
‘La Rochefoucauld heeft al gezegd,’ bracht ik in het midden, ‘dat de hypocrisie
een hulde is, door de Ondeugd aan de Deugd gebracht!’
‘Dat wil dus zeggen, Pipo,’ concludeerde Renée pinter, ‘dat ook in jullie,
slechtaards, de deugd verre van dood is!’
‘Zeker, zeker,’ sneerde Pipo, ‘sedert kort is miss Deugd zelfs eerepresidente van
den Volkenbond.’
Een raketten met gevleugelde woorden! Een jeu de grâce met vicieuse cirkels!
Meer en meer menden de vrouwen het discours, en de tafel, overkronkeld van
geestelijke serpentines, was als een vroolijk warrelend carnaval.
Toen wij eindelijk de eetzaal verlieten en door den spiegel-corridor naar den fumoir
gingen, waar de koffie zou worden geserveerd - leek het een kwinkelende vogelzwerm
voor ons uit, grasgroene en safierblauwe en kersroode figuren, die gelukkig weer
slepen hadden (bij vogels hooren staarten) - en ik spitste mij op een avond, den
maaltijd waardig.
Het liep anders. Sinds een maand hadden de jongelui ‘radio’; maar een prachtige,
een perfecte.... En nu moesten wij hooren! Wat wilden wij hooren? Wij hadden maar
voor het kiezen. Echte Tziganen, uit Buda-Pest? De jasz-band van Jack Hilton? In
Londen ging de Vijfde Symphonie. Bela Bartok concerteerde te Berlijn....
Even later leek het inderdaad, of de beste jasz-band ter wereld in den hoek van
het vertrek was opgesteld.
Maar een der gasten voelde, après diner, meer voor langoureuse Tziganen-muziek.
Goed, na enkele gillen en gieren, sleepte, kwijnend en wild, Tziganen-muziek de
kamer door.
‘En wat geeft Holland vanavond?’ vroeg een der gasten uit vriendelijkheid.
‘Dan moet je Hilversum zoeken,’ zei ik tot het opgetogen gastvrouwtje, dat niet
week van haar speelgoed.
Maar Hilversum bleek een verkeerde golflengte te hebben. Huizen! (Hoeizen).
‘Ja, juist, Hoeizen....’
- Hollandsch! Waarachtig! Er wordt Hollandsch gesproken! Een krakerige stem....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

120
‘Wat zeggen ze? .... Wat beteekent het?’
‘Och, niets bizonders.... een preek blijkbaar. De verdoolde schapen....’
‘Schei uit! Weg met Hoeizen!’
‘Dan liever de Vijfde Symphonie. Gisteren hoorde je Londen uitstekend! Of je
erbij zat!’
Gefluit, geloei! En heel vaag en zanderig, als een schim achter nevels, duikt,
middenin het tweede tempo, Beethovens meesterwerk op. Maar striemende krijschen
doorstrepen het; 't is of een helsch geknetter en geknap het toestel uit elkaar zal doen
spatten. Storm in het Kanaal! Je kunt Londen niet hooren vanavond. De Tziganen
maar weer? Geen piano alsjeblieft!
‘Waarom niet Parijs?’ oppert het vrouwtje in 't kersrood.
We zijn al in Parijs. Een geäffecteerde stem prijst cigarettenmerken aan, en ‘la
meilleure adresse de fourrures....’
‘Houdt op met dien vervelenden kerel!’
‘Wacht, Madrid zendt een opera uit....’
Maar Renée schijnt haar knoppen verkeerd te hanteeren. Een daverend choraal
doet ons opschrikken.... Wáár ligt Madrid? .... Pipo schiet te hulp. Door een roffelend
mitrailleurvuur heen doemt nog eenmaal, tragisch, Beethoven's Vijfde op, twee, drie
maten maar... dan galmt een vrouwenstem een lied in een taal, die niemand verstaat.
Wáár zit Madrid....?
't Was in dit huis, waar een uur te voren geest en dartelheid hoogtij vierden, een
r o m m e l z o o i geworden van muziek; wijzelf leken een in stukken gescheurde
landkaart; niemand had meer een aannemelijke houding of gebaar of
gelaatsuitdrukking. Hangend in de clubfauteuils, zag iedereen er verward en verhit
en dom uit, bij een teug likeur en nog maar weer een sigaret, om den tijd en.... de
muziek te verdrijven.
Wat is er toch met den modernen geest?
In de geniaalste vaart, ooit door het menschelijk brein bereikt, doet hij tijd en
ruimte te niet, en vindt juist dingen uit - de cinema, de radio - die den geest dooden.
Indien hij niet tot erger komt en met de meest helsche bedenksels, als
volken-uitroeiende gifgassen, zijn natuur als duivelsch openbaart. Stijgt misschien
de moderne geest zoo duizelingwekkend snel, omdat hij dien lastigen ballast, het
hart, resoluut overboord heeft gegooid?
***
Vanmiddag zat ik met Ralph te praten; over alle mogelijke dingen, en eindelijk eens
niet over de peripetieën van zijn verhouding. Ik merkte trouwens al, de laatste dagen,
dat haar liefde, die nooit aflaat en maar al dringt en drijft, hem begint te vermoeien.
Minder dan ooit ziet hij er uit als een gelukkig man.
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Plotseling kwam Vittoria thuis, hevig ontdaan, pareltjes van angst boven de lippen.
‘Mijn God, wat is er gebeurd?’
Wat er gebeurd was? Alberto had haar gevolgd! Onbegrijpelijk, want het was pas
half zes, en vóór zessen ging zijn kantoor nooit uit. Bij de courantenkiosk staande,
had ze omgekeken, en hem plotseling in de verte zien aankomen.
‘Je zult het je hebben verbeeld!’
Geen kwestie van! Ze had hem duidelijk herkend. En dat niet alleen. Ze zag, dat
hij ook haar gezien had. Hoe hard ze liep, - toen ze weer omkeek, had hij haar al een
heel stuk ingehaald. Blind was ze de vestibule binnengerend, en de lift in....
‘Gelukkig weet hij de verdieping niet, maar het huis moet hij me hebben zien
ingaan.’
Ze had nog niet uitgesproken, of er werd gebeld.
Ralph stond op. Zij hield hem terug. ‘Wilt u niet opendoen?’ smeekte ze mij.
‘Niets daarvan,’ besliste Ralph, en volkomen kalm ging hij zelf.
In een hevige spanning luisterden wij toe.
Het wás Alberto. Dadelijk herkende ik zijn gesmoorde, heete stem.
Ongetwijfeld had Ralph kunnen volstaan met hem de deur te wijzen of desnoods
met hem eruit te gooien. Zijn sportief-gestaalde spieren zouden zonder moeite het
uitsmijterspleit hebben gewonnen. Maar hij wilde blijkbaar een volstrekter victorie.
Met een koele hoffelijkheid noodigde hij den ander binnen te komen. Ik ben niet
de geoefende schrijver, die er noodig zou zijn, om de ‘scène-à-faire’, die volgde,
weer te geven.
De arme Alberto was buiten zichzelf, toen hij daar zijn Vittoria, met haar bange
en booze oogen voor zich zag. De hartstocht, de haat, de wanhoop, deden de
donkerblauwe aderen zwellen aan zijn slapen. Zijn oogen brandden.
Hij eischte Vittoria voor zich op. Zij behoorde hém. Als ze niet onmiddellijk met
hem meeging, stond hij voor niets! Ze zou meegaan, of alle drie zouden ze hier
smoren in hun bloed!
‘Eerst jij,’ schreeuwde hij tegen Ralph, ‘en als jij goed en wel in jouw hoek ligt,
dan vermoord ik ons samen ver van jou af, dat ons bloed zich tenminste vermengt
in den dood! Ik weet nu waar jullie woont! Wees op je hoede! Laat haar gaan, of ik
zweer, dat er gebeurt, wat ik je voorspeld heb!’ Hij deed een paar passen vooruit.
Vittoria, die als verstard had toegehoord, begon opeens bang te gillen: ‘Ga weg,
moordenaar, ga weg!’ Zij vluchtte Ralph's kant uit.
Die weerde haar zachtjes af. Hij had geluisterd met een glimlach, terwijl hij zijn
pijp stopte. Minachtend keek hij zijn tegenstander aan, trok het vuur in de tabak.
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‘Is u klaar?’ vroeg hij in zijn nog altijd comisch Italiaansch. ‘Ik ben zoo weinig
beducht, dat ik u niet eens bij de politie zal aandragen. Ik zeg u alleen, hier niet
opnieuw scènes te komen zetten. Als u het durft, terug te keeren, zijn de gevolgen
aan uw rekening. Ik zal u even uitvoeren...’
't Klonk alles doodleuk, alsof hij tusschen twee trekken aan zijn pijp een lastige
schilderijen-koopman afpoeierde.
Maar Alberto dacht er niet aan, zich met zulk een verminkte toespraak te laten
opzij schuiven.
‘U is gewaarschuwd,’ schreeuwde hij opnieuw, en zijn oogen flitsten in de koele
grijze van den ander. ‘En jij bent ook gewaarschuwd!’ kwam hij langzaam, met een
donkere stem, tegen Vittoria, die als een bang vogeltje op een koorbank aan den
muur zat. En tot mij: ‘En u, Signore, raad ik, uw invloed aan te wenden, dat hier geen
rampen gebeuren.... want die garandeer ik u, als zij bij h e m blijft!’
Ralph had hem den rug toegewend, bekeek een teekening, die naast de deur hangt.
Dan draaide hij zich half om:
‘De audiëntie is afgedaan. Ik verzoek u in herhaling te vertrekken.’ Zijn houding
was genadeloos uit de hoogte.
En Alberto, plotseling, zwichtte. 't Was of zijn opgelaaide kracht ineenkromp
onder een ijswind. Doodsbleek, met een gezicht misvormd door haat, ging hij het
atelier uit.
Vittoria, heelemaal van streek, was begonnen te snikken. Ralph sloot rustig de
huisdeur, een deuntje fluitend; maar binnengekomen ging hij naast haar zitten.
‘Come along,’ zei hij; ‘vergeet dien idioot.’
***
Al drie weken ben ik nu in Rome, en nog altijd heb ik h a a r niet ontmoet. Het maakt
me nerveus.
Den kring van onze oude vrienden ben ik rond. In 't begin heb ik telkens over haar
gesproken, schijnbaar zonder opzet.... Het gaat mij niet meer af. Het denkbeeld, te
vragen naar haar, obsedeert mij den geheelen avond, en ik vind er geen redelijken
vorm voor. Het is niet doenlijk, steeds weer over de Contessa Forteguerri te beginnen.
Het zou verwonderen.
Ik kan haar toch ook niet schrijven na een kwart eeuw zwijgens. Ik zocht haar
telefoonnummer op: 50346; vond daar ook hun adres. Op een avond ben ik langs het
huis geloopen. Een modern huis.
Het is, of ik gevangen zit binnen mijn al maar dringender verlangen haar weer te
zien. Ik ruk aan alle deuren, en alle zijn ze op slot. God, wat heb ik van haar gehouden!
Zou ik voor háár hierheen gekomen zijn, en haar niet te zien krijgen? Het lijkt mij
onmogelijk.
***
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Ik heb wéér Alberto bij mij gehad, en ook Vittoria's moeder. De oude vrouw heb ik
getracht gerust te stellen, en ik heb Alberto opnieuw bezworen, zich kalm te houden.
‘Want,’ zei ik, ‘het eenige, wat je zoo bereikt, is, dat ze nog meer van hem gaat
houden! De laatste kans, die je rest: dat ze genoeg van elkaar krijgen.’ (Dat geloof
ik zoo gauw niet; ik zei het maar, om hem te kalmeeren). Maar moe van al die
brandende heftigheid, voegde ik er, stommeling, iets aan toe, dat hem juist razend
maakte. ‘Laat ze nu voorloopig hun gang maar gaan....’
‘Ik wensch ze hun gang niet te laten gaan,’ schreeuwde hij. ‘Elke nacht is een hel
voor mij, begrijpt u dat dan niet? Het vreet mij op! Er moet een eind aan komen; en
er zál een eind aan komen!’
‘Als je zoo praten blijft,’ zei ik, ‘zal ik de politie moeten waarschuwen. Ik kan
niet drie menschenlevens bedreigd weten, zonder in te grijpen.’
‘U kunt doen, wat u goeddunkt,’ kwam hij dof.
‘Beloof mij dus, dat je afziet van je romantische plannen.’
‘Ik zie nergens van af.’
't Was niet mogelijk hem tot rede te brengen, en ik weet werkelijk niet, wat ik
beginnen moet.
***
Ralph, dat spreekt vanzelf voor wie hem kent, wil nu minder dan ooit afstand van
Vittoria doen, en Vittoria bewondert Ralph als haar held. Zijn noordelijke
koelbloedigheid fascineert haar.
Toch ben ik overtuigd, dat, al is zij zich daarvan misschien niet bewust, ook
Alberto's papieren gestegen zijn. Want ook hem heeft zij onverschrokken gezien.
Ralph schijnt bij zichzelf eveneens die opmerking gemaakt te hebben, want ik heb
mooi aandringen en hem bezweren, eens een poos naar Engeland te gaan, om
ongelukken te voorkomen, hij zegt:
‘Ik dank je wel! Ze is van mij, en ik wil niet, dat ze ooit van dien ander is.
Meenemen kan ik ze niet. Dus dien ik wel hier te blijven.’
***
Vittoria heeft het gesprek afgeluisterd. Vanmorgen - ik had net ontbeten - kwam ze
bij mij aan 't hotel, woedend over mijn raad.
- Ik dacht alleen aan mijn neef. Ik heulde met Alberto. (De tegenstrijdigheid merkte
ze niet) - z i j was niets, een voorwerp, dat van de eene handen in de andere gespeeld
moest worden. Ik was valsch met haar. Ze had altijd wel aan mijn gezicht gezien,
dat ik valsch was....
Zij greep het Juni-nummer van de Farfalla, dat naast haar op de sofa lag, smeet
het over tafel.
‘Vittoria,’ zei ik, ‘draaf niet zoo door. Ik heb Ralph gezegd, eens een p o o s j e
weg te gaan, enkel om rampen te voorkomen.’
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‘Wat kunnen mij rampen schelen?! Liever sterf ik samen, dan dat hij weggaat. Want
als hij eenmaal weggaat (ze had geen ongelijk), dan komt hij niet terug, dat begrijp
ik heel goed!’
Fataal zat zij naar de Vlinder te staren, alsof zij hopeloos haar toekomst voor zich
zag.
Ik bracht haar onder het oog, dat het gevaar voor Ralph's leven waarlijk niet
denkbeeldig was. Zij moest niet enkel aan zichzelf, maar ook aan hem denken, als
zij zooveel van hem hield. Zijn leven was toch de hoofdzaak voor haar.... zij zou
toch niet willen, dat hij, om haar, werd doodgeschoten?
‘En dan moet ik zeker,’ smaalde zij, ‘naar dien ander?’
Zij had de Vlinder weer van tafel genomen, trok zenuwachtig den omslag uit zijn
lijm.
En weer een blunder, die mijn diplomatieke talenten duidelijk doet uitkomen! Met
een indringende suggestie meende ik te moeten zeggen:
‘Die ander houdt misschien meer van je dan Ralph.’
Het idee van Alberto's grootere liefde stak haar als een angel.
‘Zijn liefde....? bah!’ riep ze. En met al de onlogische felheid van een vrouwelijke
wraak:
‘U weet natuurlijk niet, wat liefde is!’
Los uit zijn kaft vloog de arme Vlinder tegen den vloer.
***
Ik ben uit mijn assiette. Dat gebeurt niet zoo licht. Maar de atmosfeer is geladen tot
stikkens toe.
En wat is nog dit kleine drama van hartstocht en jalouzie bij al de benauwenissen
en ontberingen en smarten, die er op de wereld geleden worden?
Ik las daar juist een paar pagina's over van mijn schrijverij. Hoe is het mogelijk,
dat ik oppervlakkig genoeg ben, om temidden der tranen en zuchten van dit benarde
menschdom, zulk een zorgeloos plezier te hebben aan een weelderig en wuft diner'tje,
als dat bij de jonge Malaspina's laatst? Er is iets monsterlijks in, dat ik bijna niet laten
kon, het menu op te teekenen, - als je de bladzijde ernaast houdt over dien bedelaar
in Milaan.
En dat milieu-de-table, dat waarschijnlijk een paar duizend Lire heeft gekost! Je
zou 't aan stukken gooien!
Arme Renée! Waarom? Wat kijk je bang en verschrikt, mijn kleine marquise....!
Geeft den Keizer wat des Keizers is, - en laat het geboren weelde-kind, dat het
toch ook niet helpen kan, haar bekoorlijk speelgoed, haar treurwilgje van groene
veertjes, en haar zwaantjes van Murano-glas....
***
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Opeens is het er. Aanstaanden Dinsdag.
Ik ben ten eten gevraagd bij Castiglione. De prins zelf noodigde mij uit door den
telefoon, noemde onder de gasten: de Contessa Forteguerri.
De ontmoeting een onvermijdelijk feit. Costanza!
De hoorn beefde in mijn hand.
***
Mijn nieuwe smoking kwam thuis, en ik paste hem voor den spiegel.
De Italiaansche kleermakers zijn werkelijk uitstekend. Zelfs de meest geraffineerde
snob in het meest geraffineerde Parijsche nacht-restaurant kan niet op tegen de
élégance van James de Beyll, nu Civitali hem heeft aangekleed.
‘En denkt u eraan, het zwartzijden strikje vóór de punten van uw boord....’ Ze
beschouwen je als een scholier, die op het examen een goed figuur moet maken. Wat,
examen? Hoe kom ik aan het idee: examen?
Kon Civitali maar wat doen aan mijn pokdalig bakkes en aan de bloedkleurige
boon op mijn neusvleugel! Zelfs aan een chimpansee zou hij stijl en distinctie weten
te geven.
Doch wat doet het er toe, wat voor figuur ik maak? Laat mij gelukkig wezen met
haar te zien, met in haar nabijheid te mogen zijn!
Morgen!
***
Toen ik de antichambre passeerde, moest ik, of ik wilde of niet, blijven staan om tot
mijzelf te komen; de lakei, die mij voorafging, keek verwonderd om.
Haar stem! Dezelfde stem, maar zooals je die hoort in een droom; want het is niet
heelemaal dezelfde stem. Er was een koelte gekomen in dien van ouds bekenden,
zoo lieven klank, waarvoor ik eens had kunnen sterven. En nu was het vooral die
vreemde koelheid, die mij zoozeer verwondde, dat ik een oogenblik niet verder kon.
Ik kwam de groote ontvangzaal binnen. Slechts enkele menschen waren daar. Het
bleek Castiglione zelf te zijn, die met haar te praten stond.
Zij had wit haar gekregen.
Op het afroepen van mijn naam, wendden zij zich beiden om, en hij voerde haar
enkele stappen op mij toe: ‘U kent immers...?’
En zij: ‘Mon cher de Beyll (de Biel, net als vroeger!), comme je suis contente de
vous revoir!’
Wat ik antwoordde, weet ik niet. Ik zag haar, ik hoorde haar, ik dronk haar wezen!
Costanza!
Want ondanks het witte haar, zij wàs het, heel en al. Maar als gesublimeerd. Zij
was nog bijna even slank. Zij had nog dezelfde gratie. Zij was nog
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even mooi. En het prachtige, witte haar gaf aan haar gave gezicht eer een eigenaardige
jeugdigheid. Maar de uitdrukking daarvan was, ik wil niet zeggen koeler, doch van
een weemoedige, bijna goedertieren hoogheid, die mij wonderlijk van mijn stukken
bracht.
Zoo hartelijk was inmiddels al wat zij zeide, dat ik uiterlijk geborgen bleef achter
een lach van erkentelijkheid voor zulk een gulle herinneringsbegroeting.
Gelukkig was het een intiem diner; slechts acht genoodigden. Daar zij rechts van
den gastheer zat en ik links van de gastvrouw, had ik haar tegenover mij, heel het
uur, dat de maaltijd duurde. Donna Elena zal mij wel weinig bespraakt hebben
gevonden, want het was mij bijna niet mogelijk, mijn oogen rust te geven van háár.
Zij merkte het, en haar glimlach doofde uit.
Haar man was er niet; hij deed een inspectie-reis, hun bezittingen in Umbrië langs.
Na den maaltijd zat zij te praten met Donna Elena en met de vrouw van den
Italiaanschen Gezant in het Rusland van vóór den oorlog. Ik stond met Castiglione
en enkele anderen, en rookte een dier onvergelijkelijke havanna's, waarvoor de
gastheer altijd een apart roempje had. Doch onder de gesprekken door hoorde ik, als
van ouds, al wat die andere stem zeide en lachte; die stem, die niet luid is, maar zoo
helder en zoo wèl articuleerend, dat mij geen woord ontgaat. Niets belangrijks zeide
ze; het ging over concerten, comedie's, den laatsten tijd gehoord en gezien, Huberman,
de Pitoëff's.... maar de gratie van haar geest geeft een eigen accent aan haar altijd
zuiver oordeel.
Na een poos begaf ik mij opnieuw in haar nabijheid, doch de gastvrouw deed mij
naast zich zitten, en ik dwong mijzelf, mijn oogen van háár weg te wenden. Toen ik
haar daarna nog eens toevallig aanzag, was haar goedertieren glimlach weergekeerd.
En bij het scheiden vroeg zij mij, hen te komen bezoeken als haar man terug zal
zijn.
***
Zij heeft getelefoneerd, terwijl ik uit was. Na het eten, om negen uur, half tien,
zou ik haar opbellen.
Ik heb mijn schrift opgenomen, omdat ik geen duur had, rustig te blijven zitten.
Maar nog minder lukt het me, rustig te schrijven....
***
Haar stem door de telefoon. ‘Mon cher de Biel....’ Zij vertrekken binnen enkele
dagen naar hun villa in Courmayeur, en vervolgens naar den Mugello. Omdat er
maar weinig tijd meer is, stelde zij voor, Maandag te komen eten, en familie, met
haar man en kinderen.
Wat had ik beter kunnen wenschen? En toch zal die gang mij zwaar vallen.
***
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Ralph is met Vittoria naar de Pistojeesche bergen vertrokken. Haar moeder weet niet
eens hun adres; de correspondentie zal over de Banca Commerciale gaan, om zeker
te zijn, dat Alberto, zoodra hij de kans van een paar dagen verlof schoon ziet, hen
niet nareist.
De beste maatregel voorloopig, al is het er dan niet een, die hout snijdt op den
duur.
Enkel jalousie, James, omdat je zelfs deze eenvoudige oplossing niet hebt weten
te suggereeren....
***
Dit is een van de diepste belevingen geweest uit heel mijn arme bestaan.
Te komen in het huisgezin, dat het mijne had kunnen zijn, als de natuur mij een
beetje genadiger bedacht had!
En welk een vreemde ervaring tegelijkertijd....
Was zij het zelve, het twintigjarige meisje uit het verleden, dat over mijn gansche
verdere leven met een zacht maar onverzettelijk nee besliste? Haar oogen herkenden
mij niet.
Het leek een vizioen, een diabolische begoocheling; en het was geen van beiden.
Dit meisje, dat nochtans z i j was, in al de lieve en fijne eigenaardigheden van haar
prachtig wezen, het was haar dochter.
Toen eerst kwam zijzelve binnen. Het had het meest geraffineerde arrangement
kunnen zijn, om mij te wonden. Het was enkel een toeval, omdat zij deze laatste
dagen, voor hun vertrek naar de bergen, buitengewoon bezet is.
En toen het Heden naast het levend geworden Verleden verscheen, - je zou gedacht
hebben, dat het Heden daar enkel bij verliezen kon; of wel, dat de koelte van het
Heden zelfs het lieve waanbeeld van het Verleden zou hebben uitgedoofd.
Ik ervoer iets heel anders.
Zoodra het Heden daar was, week het Verleden terug.
Want het was Costanza-zelve, mijn Costanza, ouder geworden, zeker, maar ook
zooveel wijzer en begrijpender, dan het heerlijke kind van een kwart-eeuw her had
kunnen zijn.
En ik voelde mij zoozeer ontroeren tusschen deze beide verschijningen van de
eenige en waarachtige liefde uit mijn leven, dat ik blij was, een oogenblik later, den
echtgenoot met de beide jongens te zien opdagen.
Hij is een sympathieke kerel, moet ik zeggen, een buitenman, erg verzekerd van
zichzelf, joviaal, welbespraakt, beminnaar van ernstige onderwerpen, zonder er diep
op in te gaan, - maar hij trekt er oogen bij, of zij de kern van zijn wezen raken! - een
doodgoeie kerel, die ondertusschen een onbewuste egoïst is, en waarschijnlijk....
Pas op, James! Bewaak je hart! Wat ging je daar schrijven? .... en waar-
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schijnlijk zijn vrouw nooit begrepen heeft.... en onbevredigd gelaten....
Dat ging ik schrijven. En is het misschien niet de waarheid? Waarvandaan anders
die weemoedige goedertierenheid in haar lieve en toch zoo hooghartige gezicht?
Iemand, die veel geleden heeft en veel verzwegen. O! geen heftige drama's, maar de
stille tragedie van duizend kleine oogenblikken, waarin iets - iets, dat toch het
essentieele is - tegenvalt, uitblijft....
Zoo dacht ik verderop in den avond, terwijl ik dien besten kerel gadesloeg, en
naast hem z i j n Costanza, die hij ongetwijfeld vereert en meent ‘op de handen te
dragen’.
Een gelukkig huwelijk. Een gelukkige echtgenoot. Maar ook een gelukkige vrouw?
Misschien denkt zij zichzelve inderdaad gelukkig. Laat ons hopen, dat zij zoo denkt.
Zij is immers zooveel gelukkiger dan menige andere?
Doch waartoe al deze ziekelijke finesses? Zij is, behalve de vrouw van een, alles
bijeen genomen, voortreffelijk mannentype, de moeder van een bloeiend gezin. Dat
vult een leven toch welhaast heel en al!
Het meisje, Fiammetta (lieve naam uit oude tijden) lijkt een engel. Ik zou zelfs
willen zeggen: een ouderwetsche engel. Geen geverfde lippen, geen rouge, geen
geschoren wenkbrauwen. Een meisje, zooals men er hier niet meer ziet, tenzij in de
allerbeste kringen. Wat is dat uitrustend: een meisje, dat nog werkelijk een meisje
is, en niet een halve jongen of een halve cocotte. Daarom kon ik ook, bij het
binnenkomen, Costanza in haar z i e n , omdat zij, op den wat korteren rok na, de
Costanza van vroeger had kunnen z i j n .
En de jongens, wat een prettige verschijningen! Piero, de oudste, zestien jaar, is
net zijn vader, een en al frankheid en sportieve kracht; de jongste, dertien, trekt naar
de moeder. Tengerder is hij en beschroomder van oogen. Hij heet Carlo.
Een voorbeeldig gezin, vrijwel een ideaal, dat de trots van den vader volkomen
wettigt.
Maar waarom dan toch, in haar schoone trekken, die verholen weemoed, dat
goedertierene? Want wat is goedertierenheid anders dan gezwegen verdriet en
toegeeflijkheid voor wat kleiner is?
Arme, ‘gelukkige’ Costanza!
Hoe voor het overige de avond verliep, wat doet het ertoe? Zelfs als ik het vergat.
Maar daar is geen gevaar voor!
Wij namen afscheid, en ik moest hem beloven - hem! - spoedig in Rome terug te
komen. Wilde hij hartelijk onderstrepen, dat hij mij ongevaarlijk achtte? Of vond hij
mij ook wel ‘boeiend’?
Zij stond erbij, en glimlachte mij toe op een wijze, die ik nooit vergeten zal.
Wat wilde zij ermee zeggen?
James, om Godswil, sla niet aan het fantaseeren! Denk nu niet, bijvoorbeeld, dat
zij dacht: ‘ik ben dwaas geweest; die leelijke man zou mij meer
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gegeven hebben dan hij.’ Want jij, James, bent dwaas genoeg, zooiets maar dadelijk,
al is het nog zoo vaag, te vermoeden.
Natuurlijk dacht zij: ‘Stakkerd, hij heeft zooveel van me gehouden! 'k Ben blij,
hem met wat hartelijkheid de onvermijdelijke weigering van vroeger te kunnen
verzachten.’
Medelijden, is dat te dulden?
Vergiftig niet je hart, James, noch met illusie's, noch met zelfvernederingen.
Er was in haar glimlach iets, dat ik niet analyseeren zal. Maar het was goed; het
was goéd!
***
Ik heb mijn horloge, dat den laatsten tijd streken had, laten schoonmaken. Prachtig
glanzend, als nieuw, net of het welvarender en zelfs, gelijk welvarenden horloge's
past, nog iets dunner was geworden, kreeg ik het terug. Tien keer per uur haal ik het
uit, bewonder het, bekijk het als een nog niet geheel en al gekend voorwerp, dat ik
cadeau kreeg.
Wat is een mensch toch vreemd! De diepste dingen mogen zijn ziel bewegen, een oogenblik later wordt zijn stemming bepaald door een nietigheid!
***
M'n schrift is vol. Ik heb al een nieuw gekocht. Versteld sta ik van mijzelf.
Beschrijvingen, dialogen, ‘psychologie’! Ik zou al gauw een roman kunnen gaan
schrijven! 'k Wed, dat de Marchese Della Noia hem wat graag voor zijn ‘Vlinder’
had!
EINDE EERSTE SCHRIFT.
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De vriendin
door Juul Roggeveen
HET was moeilijk voor Jo om een vriendinnetje te vinden. (Later in haar leven zou
ze merken, dat zij beter met mannen overweg kon, maar toen zij nog heel klein was,
pas op school, leek een vriendin het ideaal.)
Ze was geen vroolijk kind. Eenig geborene uit een laat huwelijk, kende zij nimmer
de vreugde van het spel met broertjes en zusjes; een overbezorgde moeder verbood
haar ‘de straat op’ te gaan. Zelve kon zij zich met haar dochtertje niet bemoeien, ze
naaide, hielp in de zaak, een manufacturenwinkel. De vader was zadelmaker, hamerde
en stikte leidsels en pronktuigen voor de boeren uit den omtrek. In den stillen tijd
las hij boek na boek, of zat met zijn vrienden in de herberg. Dan merkte Jo, dat haar
moeder nog bedrukter keek dan anders en soms huilde, geluidloos. Het kind voelde,
dat zij troosten moest en sloeg haar armen om moeders hals, terwijl haar eigen hartje
angstig werd en wee, om het verdriet dat zij niet begrijpen kon. Ze had graag gewild,
dat vader meer thuis bleef, om met haar te spelen. Hij kon prachtige verhalen doen
en alle vogels nafluiten. Toen Jo pas loopen kon, bleven de menschen staan, om naar haar te kijken. Ach,
't lijkt wel een prinsesje zeiden ze, bewonderend. Ze was tenger, fijngebouwd, het
blonde haar vlokte in kleine krullen om haar hoofdje en haar blauwe oogen keken
verwonderd uit een roze gezichtje. In den groeitijd verdween die bekoorlijkheid. Ze
werd spichtig, heur haar verkleurde in de zon - melkboerehondenhaar noemden de
kinderen het en Jo schaamde zich diep - Het gezichtje, ziekelijk bleek, werd vaak
verwrongen door zenuwen. Maar het prinsesje bleef in haar leven. Zij bezat een
natuurlijke aanleg voor verfijning en verbaasde zich in stilte over haar omgeving.
Waarom woonden zij in een winkel en was zij niet geboren in een mooi huis, waarom
droeg haar moeder geen zijden kleeren en rook zij niet zoet, zooals mevrouw van
den burgemeester, die soms over haar hoofd aaide?
Reeds op haar vijfde jaar leed zij aan spleen. Zij liep op het tuinpad heen en weer
en klaagde: Ik verveel me, wat moet ik doen. Ja kind, niet zeuren hoor, wij hebben
het druk was het eeuwig antwoord. Een enkele maal mocht Nan van de buren bij
haar komen. Een idioot kind, dat met hongerige oogen voor de vlierhaag heen en
weer rende en blatend riep: Jo'anna, wil bij Jo'anna. Tot haar vader, een bijna altijd
dronken kastelein, haar opnam en door een gat in de heg duwde met een: Daàr, haal
je hart op. Wanneer hij heel kwaadaardig was, wierp hij er haar pardoes overheen
en het kind was zoo blij, dat het vergat te huilen. Met Nan kon je maar één spelletje
doen. Bladeren van de boomen plukken, met modder-op-een-stokje besmeren en
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tegen elkaar plakken. Dat waren dan dubbele boterhammen en Nan beet er wel eens
echt in. Ze heeft vast erge honger, dacht Jo, maar haar moeder zei: Gekheid, ze
hebben goed hun brood in die kroeg. Ze hield niet van Nan, maar je moest meelij
met haar hebben, omdat ze zoo'n leelijke vader had. Een kind mocht wel blij zijn
met nette, goede ouders, zei moeder. Ze hield meer van Katrieneke, de pop, die ze
op haar tweede jaar al gekregen had en die nooit stuk ging, omdat haar hoofd en hals
van ijzer waren en haar lijf van opgevuld leer. Maar daaraan dacht Jo nooit. Ze kuste
de konde wangetjes of ze van een levend kindje waren en zag niet dat het email hier
en daar van het gezichtje afschilferde. Katrieneke had lang, zwart paardehaar. Jo
vlocht het met eindeloos geduld, maar het was zoo glad, dat je er geen lintje om kon
binden, altijd wist het weer los te springen. Dat is, omdat het paard zoo met zijn staart
zwaaide, zei vader.
Kinderen bleven Jo vreemd, tot zij op school kwam en zich met een schok in hun
midden zag. Zij kende geen enkele van hun spelletjes, zelfs hun woorden, hun
uitroepen, leken haar een onverstaanbare taal. De kinderen voelden met wreede
intuïtie haar uitzonderlijkheid en noemden haar ‘die sufferd’. Maar één meisje uit
de klas was lief en zacht en aan haar hechtte Jo zich met hartstochtelijke
aanhankelijkheid, een gevoel, dat in zijn grootheid niets kinderlijks meer had. Vanaf
de tweede klasse zaten zij naast elkaar en ieder jaar sprak het vanzelf, dat zij weer
dezelfde bank kozen, samen boonen kweekten in hun sponzendoos en het ijzeren
deksel van hun inktpot met oude pennen bekrasten tot het spiegelde als zilver, de
mooiste inktpot van de klas.
Boukje kwam van buiten, zij woonde midden in de grazige weilanden. Het was
een klein meisje met donkere, vochtig glanzende oogen in een lichtbruin gezichtje.
Glad, zwart haar, als Katrieneke. Jo hield het meest van haar bruine handjes. Ze keek
er zoo vaak naar, tot ze alle streepjes en mollige vouwtjes in het zachte vel, de kuiltjes
onder de smalle, soepele vingers en een paar kleine moedervlekjes, wel droomen
kon. Haar eigen handen vond ze leelijk. Groot voor meisjeshanden, wanneer ze
zenuwachtig was, zwollen de blauwe aderen op, als bij een mensch, de palmen waren
hard en doorkriebeld van lijnen. ‘Wat heeft zij een gekke handen,’ had een kind eens
geroepen en na dien tijd verborg zij ze angstvallig en wende zich aan, de vingers
beschermend over de palmen te vouwen, beweging die haar altijd bij zou blijven.
Alles aan Boukje was het mooie dat zij miste. Zwart haar, bruine oogen, zachte
handjes. O, dacht zij soms zuchtend in bed, kon ik morgen toch maar wakker worden
óók met bruine oogen en zwart haar.
Boukje ging iederen morgen prompt om acht uur van huis met de ‘stikkebuul’ in
haar hand en liep, 's zomers door geurende velden, langs de luie koeien, 's winters
in storm en regen, of over den hardbevroren weg, terwijl zij boerenkarren van ver
hoorde aanratelen, naar het dorp, met zijn twee
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torens, de Katholieke en de Protestantsche, die als broeders tegenover elkaar stonden,
of zij alles wat kwam en ging bespraken. En Jo, in het besloten eetkamertje achter
de winkel at haastig haar brood, gaf, wanneer haar moeder niet keek, groote brokken
aan de kat die onbewegelijk mooi-zat en alles netjes opving in zijn witte pootjes.
Dan holde ze naar de kapstok en schoot haar mantel aan. Loop ik niet gek, vroeg ze
soms, onzeker, voor ze uitging.
‘Verschrikkelijk,’ zei haar vader, opziend van zijn ochtendblad met een spottwinkel
in zijn blauwe oogen, ‘durf je eigenlijk de deur wel uit?’ Jo keek wanhopig, maar
haar moeder duwde haar weg: ‘Ben je mal, denk je dat wij tijd hebben om te zien
hoe jij loopt. Je bent toch recht van lijf en leden. Geen gezeur.’ En Jo ging, zuchtend.
Ze wist wel dat ze gek liep en met haar eene schouder trok. Zenuwen, zei dokter.
Maar ze wou zoo graag, dat iemand het eens tegensprak. Dikwijls durfde zij niet op
straat gaan, omdat ze dacht: Alle menschen kijken naar me. Met Boukje voelde zij
zich veel rustiger, samen liep je beter.
Meestal ontmoetten zij elkaar op de Witte Brug, buiten het dorp, van verre wuifden
zij, of riepen door de toeter van hun hand. Dan liepen ze, stijf gearmd, naar school.
Jo had haar vriendinnetje graag willen kussen of streelen, maar ze durfde niet,
omdat Boukje eenmaal zoo verschrikt gekeken had toen zij haar wild tegen zich
aandrukte. Het maakte haar gelukkig wanneer Boukje aardige dingen zei. Zooals:
mijn moeder vindt jou zoo'n lief meisje. Zoo zacht. Dan bloosde ze van voldoening,
al wist ze, een beetje schuldig: Het is niet waar, ik ben heelemaal niet zacht. Vader
en de knecht zeiden: Zóó'n kat hebben we nog nooit gezien, laatst, toen ze zoo huilde
en om zich heen sloeg, omdat ze geen museum van schelpen en steenen op de vliering
mocht maken - ze had gelezen van een jongen die dat had, het leek haar prachtig, al
wist ze niet goed wat een ‘museum’ was. Een paar maal in het jaar, op Boukje's
verjaardag en een dag van de zomervacantie, mocht Jo op het Wad - zoo heette de
streek waar Boukje woonde, komen spelen.
Zij kreeg van haar moeder geld - het was haar nooit genoeg - om een reep te koopen
en liep 's morgens vroeg met een hart vol verwachting den langen weg naar het huis
van haar vriendinnetje, kijkend naar alle boerderijen, slootjes en landhekken, terwijl
zij dacht: Hier loopt Boukje ook iederen dag, dit ziet Boukje ook iederen dag. Boukje's
vader had een stoomgemaal, het rees boven alle dingen uit, je zag het van verre, een
baken. Het woonhuis, er tegenover was laag, met overhangend stroodak. Op haar
verjaardag zat Boukje voor het ééne raam van de huiskamer, dat als een groot oog
over de weg keek en wuifde, lachend. Want als je jarig was liep je iemand niet
tegemoet, dan bleef je de visite afwachten.
Een breede sloot, waarvan het water bijna rees tot de weg, begrensde het
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huisje. 's Zomers lag hij vol eendekroos, het was zóó dik, dat de musschen er op
loopen konden; er bloeiden zwanebloemen en ranonkels. Het gras langs de kant zag
rood van zuring. Zuring smaakte lekker maar het was vergif zei moeder, je mocht
het niet eten.
Jo hield van de geur in het kleine huis, waar de deur altijd open stond om de zomer
binnen te laten. Een geur van melk, die warm uit de uiers stroomt, pas gemaaid gras
en de ‘groote boonen’, die bloeiden in den moestuin; als witte vlinders, zwart bestipt,
zaten de bloemen langs de ruwe stengels. Het was moeilijk om afscheid te nemen
na zoo'n dag van tevreden spelen in het warme licht, springen als poesjes in het gras.
Wanneer de zon gelijk een brekend hart uiteenvloeide over de Westerhemel, voelde
Jo zich van oneindige weemoed vervuld. Het scheen haar, of zij voor altijd weg zou
gaan van Boukje. ‘Je brengt me toch zeker een eindje,’ vroeg ze, smeekend.
‘Ja hoor,’ zei Boukje met het beschermende van het meisje in wie moederlijk
gevoel al leeft.
Zij werd weggebracht tot De Witte Paal, die honderden jaren terug door de stichters
van het dorp in den grond was geplant en vol namen gekrast. Dan liepen ze allebei
achteruit, steeds dag-roepend en wuivend. Boukje, minder sentimenteel dan Jo, keerde
zich het eerst om en draafde naar huis en de verjaarsgeschenken terug, de gloed der
ondergaande zon tegemoet. Het scheen Jo, of zij de heerlijkheid binnenging van het
Paradijs, waarover juffrouw op de Zondagschool vertelde. Zelf liep zij langzaam
Noordwaarts een beetje schuldig wetend: Je moest altijd blij zijn weer naar huis,
naar je eigen vader en moeder te gaan en zij was niet blij.
Iederen dag om twaalf uur na schooltijd, mocht Boukje met Jo mee, om haar
boterhammen op te eten. Ze bleef op de tuinbank zitten, want aldoor een vreemd
kind aan je tafel, daar hield moeder niet van. Een vreemd kind, dacht Jo
verontwaardigd, maar ze zei niets - want anders mocht Boukje misschien niet eens
meer in de tuin - en haastte zich met haar middagmaal.
Wanneer haar ouders en de knecht en dienstmaagd hun borden nog eens volschepten
legde zij haar vork neer. ‘Mag ik danken?’ Het werd met een frons en een vooruit
dan maar toegestaan. Jo vouwde haar handen en mompelde: ‘Heere zegen deze spijze
amen.’ Dan schoof ze blij haar stoel achteruit en holde naar de tuin.
Het middaguur was een feest. Zij speelden onder de veranda die door volle wilde
wingerd tot een donker huisje was gemaakt, kauwden heimelijk de zure
kurketrekkertjes - als een lichtgroene franje hangend van de blâaren - en gingen beurt
om beurt op den schommel, vertellend elkaar, welke sterren zij zagen en kleuren,
wanneer zij zoo hoog door de lucht zweefden, hun oogen stijf dicht, en een prettige
duizeling gelijk een bliksemschicht door hun lichaam schoot.
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Over het tuinpad dat zacht slingerend omlaag wond langs de perken, ging je naar de
bleek. Daar was het gras lang en dicht, zalig om in te liggen en naar de lucht te kijken.
Een sloot scheidde het van de weilanden; een oude, molmige Meidoorn, waarin wilde
bijen woonden, hing scheef over het water. Het was een avontuur om in die boom
te klimmen, boven de sloot te gaan zitten en je te verbeelden, dat je wegschool voor
de vijand - je durfde niet ademhalen en hing aan een tak, die ieder oogenblik breken
kon boven een wilde rivier. Maar intusschen moest je scherp luisteren of moeder
soms kwam want het mocht niet. Soms staarden de kinderen in spanning naar het
troebele water. Zou er nooit een visch boven komen? Het was een vuil slootje, maar
zij vonden het mooi, er woonden ratten in de grasoverhangen spelonkjes langs de
wallekant; alle jonge katten uit de buurt werden er verdronken, vader deed het in een
zak met een steen onderin, maar de broer van Nan smeet ze zóó te water en keek hoe
lang zij zwommen.
Eenmaal wierp Jo met grootsch gebaar een cent in ‘de rivier’ en beiden keken zij
ademloos, gespannen naar het plekje waar hij gezonken was en het water nog
nakringelde. Een cent was veel, je kon er een handvol zoute drop, vijf heete bliksems
of twee zuurballen voor krijgen - die waren zóó groot, dat je mond niet dicht kon als
je er één in had. Maar Jo toonde al vroeg een minachting voor ‘het aardsche slijk’.
's Winters, wanneer het buiten te koud was, speelden zij in de werkplaats. Een
houten gebouwtje, tegenover de keuken, begroeid met druivenwingerd. Aan den
voorkant had Jo haar vader eens een duiventil getimmerd, die hing er nog, maar de
duiven waren lang weg! Op een morgen lag de poes in hun huis, zijn kop naar buiten,
rustend op de witte voetjes, en hij had alleen vredig gekeken en niets geantwoord op
alle verontwaardigde vragen.
Er brandde een groote, gezellige Salamander in de werkplaats en 's avonds, wanneer
moeder de etensboel opruimde, was het heerlijk te vluchten naar vader en de knecht,
die werkten onder de lamp en zongen, of vroolijke verhalen deden. Ze vonden allebei:
je kon er fijn spelen. Altijd waren er nieuwe verrassingen: reepjes blauw en rood
leer, belletjes van een leidsel, de gekleurde kwast van een hoofdstel - waarmee je
graag langs je wang streek omdat het zoo gezellig kriebelde - verbrokkelde stukjes
bijwas - daar trok vader zijn draden doorheen - die zoo zoet roken, dat je er in
probeerde te happen, maar het smaakte naar niets. Achter een verschoten gordijn
stonden stapels trommeltjes, vol koperen oogjes en kopspijkertjes, er waren
voorstellingen op van lieve dames en heeren in ouderwetsche kleeren en huppelende
kinderen. Wanneer Jo en Boukje in de bont beschilderde arreslee zaten, het familiestuk
in de hoek van de werkplaats, dat winter na winter over de gladde straten en het ijs
had gevlogen, mochten alle menschen en kinderen van de trommeltjes mee uitrijden.
En vader, als hij in een goede bui was, ging schaatsenrijden over de vloer met lange
zwaaiende streken,
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om de stemming te verhoogen. Eindelijk zakte hij gillend door het ijs en de kinderen
sprongen uit hun ar om hem te redden.
‘Wat heb jij toch een éénige vader,’ zei Boukje.
Er was ook een achterdeur in de werkplaats. Jo noemde het de geheime deur.
Wanneer er roovers kwamen zou zij dáárdoor vluchten. Ze vonden haar nooit, de
deur kwam uit op een smal paadje, dat door een dichte heg van de bleek gescheiden
was, aan de andere kant was de tuin der buren, daar ging zij in en zoo door de steeg,
de straat op. Ze kon hard loopen, niemand pakte haar. Jo praatte graag over roovers
en wond zich op tot haar gezicht vuurrood zag en haar oogen gloeiden, maar wanneer
Boukje bang werd zei ze: 't Gebeurt natuurlijk niet écht.
Het gaf altijd een prettige rilling om op het paadje te gaan zitten. Er lagen roode
en grijze steenen, wanneer je die optilde zaten er groote zwarte torren en salamanders
onder. De torren liepen hard weg, maar de salamandertjes bleven zitten en Jo nam
ze wel eens in haar hand. Hun weeke lijfjes gaven een koud griezelig gevoel en
Boukje zei met afschuw: Bah! Laat loopen, maar Jo werd wonderlijk tot die zwijgende
diertjes aangetrokken, ze keken met hun groote, heldere oogjes, of ze alles wel van
je wisten. Jo aaide ze zachtjes en gaf wel eens een zoen op hun kopje. Wanneer
jongens een salamander vonden, bliezen ze hem op tot hij barstte of sneden de kop
er af. Jo had een minachting voor jongens en Boukje voelde zich verplicht, die te
deelen. Bijna alle jongens uit de klas waren ‘gemeen’. Ze riepen je dingen na, die je
niet tegen je moeder durfde zeggen, en waarvan je zelf niet altijd wist, wat het
beteekende, alleen dat het heel erg was. Er waren boerenjongens, die bij 't naar huis
gaan, om vier uur, denzelfden kant als Boukje uitmoesten. Jo holde altijd met haar
mee, zoo hard ze kon, om die jongens voor te blijven en pas wanneer ze wist: ze
kunnen haar niet meer inhalen, ging ze, gerust, naar huis.
Zoo duurde de vriendschap drie jaar. Toen kwam de ommekeer. De boerderij naast
het stoomgemaal kreeg nieuwe bewoners. Ze hadden één dochtertje, Dientje, een
mooi, blond kind van Boukje's jaren. Het sprak vanzelf, dat Boukje voortaan 's
morgens met haar naar school liep en 's middags huiswaarts keerde. Jo moest haar
vriendinnetje deelen met een ander. Ze haatte Dientje dadelijk, redeloos, jaloezie
pijnigde haar, maar ze deed haar best om aardig te zijn tegen het nieuwe kind.
Dientje was al gauw de heldin van de klas. Ze had een vlug verstand, overblufte
alle kinderen omdat zij langer kon kaatsen met drie ballen dan één van de anderen
en beter touwtje springen op haar hurken of in de ‘dubbele boog’. En zij vertelde
geheimzinnige dingen, die de meisjes in een kring om haar heen deden dringen en
angstig-nieuwsgierig met kleuren van opwinding luisteren. De groote jongens liepen
haar achterna. Op een middag gingen zij en een jongen uit de vijfde klas met andere
kinderen naar het
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bosch, om vóór te doen, wat groote menschen deden, samen. Iets heel leelijks, waar
je nooit over praten mocht. Kort daarna kwam Jo doodsbleek uit school en viel op
een stoel in de huiskamer, waar de lancastergordijnen neergelaten hingen voor het
heete zomerlicht en haar moeder lijdelijk ringen naaide aan eindelooze, wollige
gordijnen. De vrouw merkte niet dat Jo snikte, tot een in tranen gesmoord ‘moeke’
haar verschrikt deed opzien.
‘Wat is er kind,’ zei ze, ontdaan overeindkomend. Jo drukte haar hoofd in moeders
schoot, haar lichaam schokte heftig.
‘Moeke,’ fluisterde ze eindelijk, ‘is het.... is het waar dat kinderen uit de buik
komen?’
De moeder trachtte haar schrik te verbergen. ‘Wie zegt dat.’
‘Dientje! Ze zegt.... ze zegt: en dan snijden ze er dwars overheen, om het eruit te
halen. En ze zegt heb jij nooit een emmer bloed zien staan thuis... O, moeke, ik werd
er zoo akelig.... zoo misselijk van, is dat nou zoo, is dat waar?’
De moederhanden, die werktuigelijk het blonde hoofdje streelden, beefden. ‘Die
leelijke meid,’ verborg haar stem, van ontroering heesch, achter verontwaardiging
de onmacht tot verklaren. Zij had kunnen schreien van hulpeloosheid, maar ze sprak
verder, vlug: ‘Het is allemaal jok. Stil maar hoor, stil maar. En luister niet meer naar
wat die leelijke meid zegt. 't Is een schande!’ Terwijl haar moeder zich opwond,
voelde Jo een zalige rust in zich zinken, zij was maar al te bereid om het benauwende,
dat haar borst beklemde, zoodat zij niet ademen kon, van zich af te laten nemen, alles
te gelooven wat haar moeder zei, om van het verschrikkelijke te zijn verlost.
De volgende morgen vertrouwde zij Boukje toe: Míjn moeder zegt, het is niet
waar. Diezelfde dag nog wist de heele school: Jo, die malle, had hèt tegen haar moeder
gezegd. Het geheim dat de ouders voor hun kinderen en de kinderen voor hun ouders
verborgen houden. ‘Zie je nou wel wat een gekke het is? Ga maar niet meer met haar,
hoor,’ raadde Dientje het weifelig Boukje aan. En Boukje kon niet langer tegen de
stroom oproeien, ze moest nu wel aannemen dat alle anderen gelijk hadden en ze
was ook bang, dat ze háár gek zouden vinden, wanneer ze langer vriendin bleef met
Jo. En het kleine beetje wroeging in haar hartje suste ze in slaap.
Om vier uur, toen Jo zooals altijd met Boukje mee wou loopen, zag ze haar
vriendinnetje, dat al vóór haar de klas was uitgehaast, hard weghollen aan de hand
van Dientje, zoodra zij de buitendeur uitkwam. Ze begreep het niet dadelijk. Bouk!
riep ze en liep de twee achterna. Ze keken even om, lachten, holden dan, nog sneller,
verder. Toen drong het erge tot Jo door. Ze stond stil. Een duizeling van smart ging
over haar lichaam en maakte het krachteloos. De tranen stroomden naar haar oogen,
maar toen zij de eerste warme droppels op haar wangen voelde, slikte zij ze in, met
geweld. Ze wou niet
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huilen op het schoolplein, waar alle kinderen haar zagen, ze kneep de nagels in haar
handen en liep weg, op trillende beenen. Zij zag de straat en de huizen niet, bewoog
mechanisch door een mist van leed. Thuis, zonder iemand goedendag te zeggen
beklom zij de twee trappen naar de vliering en viel daar in de oude lappen en snippers,
overgeschoten van haar moeders naaiwerk, op de grond neer. Zij huilde geluidloos,
haar gezicht in de handen gedrukt, tot zij was uitgeput en het schokken van haar lijf
verstilde tot een enkel trillinkje, bij de schouders. Een poosje bleef zij roerloos dan
tilde zij haar hoofdje van de vloer en kwam langzaam overeind. Ze opende het oude
eiken linnenkastje en hief zich op de teenen, om Katrieneke voorzichtig van de
bovenste plank te lichten. Ernstig keek ze naar het poppegezicht. En het scheen in
zijn welvertrouwde onbewogenheid te zeggen: ‘Ik wist wel dat je weer bij me terug
zou komen. Je hadt me heelemaal vergeten, maar nu zie je hoe vriendinnen zijn. ‘Ik
zal nooit bij je vandaan gaan. En toen, al schrijnde haar hart nog, zoende ze Katrieneke
maar op haar wangetje, net als vroeger.
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Zoete snelheid
door A.J.D. van Oosten
Dit is zooals ik het leven wil
den motor in gang, de wind door mijn haar!
Tegen den harden, blanken bril
splijten hemel en land van elkaar.
In smalle handen het breede stuur,
de bevende weg vast onder het wiel,
dwars door het leven dit stormend uur
in het lichaam bevrijdt het de ziel.
Bevrijdt de ziel en maakt haar stil
van al haar angst - waarheen? vanwaar? Dit is zooals ik het leven wil:
vergeten! en wind door mijn haar.
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Kroniek
Boekbespreking
Albert Helman, De Stille Plantage, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1931.
In het laatste stukje dat ik hier schreef over een boek van Albert Helman prees ik
hem om zijn ‘eenvoudig en opgewekt vertellen’. Hij is inderdaad een verteller en
een zeer goede. Maar in het dikke boek dat thans vóór mij ligt - slechts 254 bladzijden;
het had heelemaal niet zoo dik hoeven te zijn; het papier lijkt dan ook waarlijk wel
karton! - komt hij nog meer aan den dag als beschrijver, landschap-, sfeer- en
stemmingsbeschrijver, dan als verteller. Zijn ware karakter, zijn diepste wezen, heeft
deze veelzijdige ons nog niet geopenbaard. Ik bedoelde, in dat vorige stukje, het
woord opgewekt niet in den zin van vroolijk, maar van lévend, van ‘met entrain’.
Zóó heeft hij dikwijls - niet altijd, geloof ik - ook aan dezen roman van D e S t i l l e
P l a n t a g e gewerkt, van 1926 tot 1931 staat er achterin, dus met tusschenpoozen
waarschijnlijk. Dit boek zal hem veel moeite, weemoed, hartebloed misschien gekost
hebben. Eenvoudig verteld is het zeker niet. Zijn stijl heeft hier nu en dan zelfs een
heel óneenvoudige allure, iets te gewild-moois, bijna behaagzieks, iets.... van
Schendel-achtigs. In het begin vooral. Daar deinen de zinnen zoo zoet! Van 1926 tot
1931 - andere, eenvoudiger geschreven vertellingen ontstonden dus onder het werken
aan dit boek door. Deze Helman is wel een buitengewoon geval. Later, veel later
misschien, uit de gezamenlijkheid van een groot aantal boeken - dat hij dan geschreven
zal hebben - zullen wij hem begrijpen.
D e S t i l l e P l a n t a g e , eigenlijk een historische roman - het speelt in de jaren
na de herroeping van het Edict van Nantes - verhaalt van een jongen franschman,
die met zijn vrouw en twee jongere, huwbare zusters van haar via Holland naar de
West trekt om daar, diep in het binnenland, een plantage te stichten, een plantage
met slaven-arbeiders, maar op zeer ethischen grondslag. Zoowel dit geval als deze
menschen lijken mij te modern, te verzonnen, niet erg waarschijnlijk. Als verhaal,
als roman, heeft het mij niet sterk kunnen boeien, maar nog zelden of nooit las ik
iets dat zoo machtige suggestie gaf van de natuur daar in West Indië, van de sféér
dier mysterieuse natuur vooral. Dáár is het Helman blijkbaar om te doen geweest,
de herinnering dááraan is hem in de ziel blijven hangen, en wat hij zich dáárvan
voorstelde is hem zonder twijfel ook geheel gelukt. ‘Herinneringen’, zoo begint het
boek, ‘zijn als schuwe vogels’ - maar er zijn er dan toch blijkbaar ook die men als
vanzelf vasthoudt. En dat zijn - wij weten het trouwens allen wel, wanneer wij denken
aan onze jeugd - veelal juist die wonderbaarlijke herinneringen aan een sfeer, een
stemming, aan iets
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dat machtig over ons gekomen is, zonder dat wij ons altijd nauwkeurig rekenschap
konden geven waardoor dat iets was ontstaan.
Helman's beschrijvingen doen soms aan die van een Joseph Conrad denken. ‘Oude
planters’, zoo lezen wij op bl. 208, ‘weten te verhalen, hoe de strijd van mensch en
wildernis geen rustpoos kent. Altijd weer ontstaat een nieuwe vijandschap, uit elke
overwinning wordt weer nieuw gevecht geboren, en het woud dat zich bezonnen
heeft op eeuwenoude boosheid, zendt steeds nieuwe rampen om zijn overmoedige
bewoners te trotseeren. Niets houdt stand wanneer de wildernis het koos tot prooi.
De hoogste boom wordt ondermijnd door zwammen; witte zwermen van insecten
boren zich tot in zijn hart. Meters-breede orchideeën nestelen zich in al zijn takken,
vangen al zijn licht en zuigen al zijn sappen uit. Het dichte touwwerk van lianen trekt
hem neer, belemmert verdere groei. Een enkele windstoot is genoeg om deze
levenlooze reus te laten vallen.
‘Maar zijn val sleept andere boomen mee; zijn losgerukte wortels woelen alle
mierennesten open, en het leger van de snelle glimmend-bruine bijters laat in enkele
uren al het neergestorte groen verdwijnen. Over kaalgevreten takken zoekt een slang
zijn glibberig pad, opeens vermorzeld door de treden van een wilde buffel. En reeds
flonkeren door de heesters starende oogen van een jaguar, gereed tot springen. Berg
u, berg u.... het gevecht gaat voort. Een zwaar geplons door de moerassen, een
gesmoord gebrul. Al de tentakels van het woud houden de jaguar gevangen;
glanzig-zwarte vogelspinnen bijten zich reeds aan zijn oogen vast en drinken al hun
licht. Zij zien niet in hun dronkenschap hoe de lange stengel van een vleeschbloem
zich snel naar beneden kronkelt, hoe zijn harige petalen zich al sluiten om hen heen.
Wellust doet de ranken van een gifbloem springen, en het knagen van een gordeldier
vermoordt ze met een zoete pijn. Totdat een gichelende aap het gordeldier gelijk een
kokosnoot aan stukken slaat tegen een boomstam, en het woud zich wreekt met al
de doodelijke dorens die een melkboom in de weeke buik der buitelende apen dringt.
‘Het woud vergaat en wordt geboren in eenzelfde oogenblik; het woud is eeuwig,
is het leven zelf, en voor de menschen van de wildernis is het een wreede, sterke
God. De zwerver die zich ooit te diep begeeft tusschen de warrelingen van haar
takken, keert niet meer terug.’
't Is waarlijk geen wonder, dat de roekelooze onderneming van Raoul met zijn
drie jonge en mooie gezellinnen gedoemd was ten eenenmale te mislukken. Maar
daarom had het boek nog niet zoo gewoontjes, zoo bijna lusteloos behoeven te
eindigen. Men krijgt den indruk dat zijn eigen zoogenaamde hoofdpersonen Helman
niet hevig genoeg geïnteresseerd hebben. Waarom gaf hij ons niet liever de
levensgeschiedenis van Isidore, den moedigen en gevoeligen neger, die nog sterke
herinneringen heeft aan zijn Afrikaansch geboorte-oord? Dat had' zijn boek een fel
en dramatisch einde verzekerd!
H.R.
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J.P. Zoomers-Vermeer, De jonge Kruisweg, Amsterdam, van Holkema
en Warendorf's uitgevers-maatschappij N.V., zonder jaartal.
Mevrouw Zoomers-Vermeer is voor mij altijd gebleven de schrijfster van de ‘Kinderen
der Sloppen’; de boeken van Koos, Gijs, Jantje en Flip. Die kinderwezens wier
bestaan zich in een sfeer van de meest absolute schraalheid en armoede afspeelden,
waren niettemin omgeven van zulk een warm licht, zulk een gouden glans van liefde,
dat we de kinderen meenden te kennen als levende wezens en we de schrijfster lief
moesten hebben, omdat het licht, dat om de kinderen scheen, het licht was van haar
eigen hart. Zulk een warm, oprecht en groot vrouwenhart hadden we hooren kloppen,
dat het ons een beleving van beteekenis was geworden. Zoo direct te kunnen schrijven,
zóó van uit het gevoel, de aanschouwing en de ervaring, lukt bijna niemand, bijna
altijd staan er intellectueele of esthetische bezwaren in den weg en vliedt het bloed
er uit. Niemand kon zeggen welke filosofie of wereldbeschouwing deze schrijfster
wellicht bezat, alleen maar dat zij met een bijna pijn-doende moederlijke liefde op
de verschijnselen reageerde en het was of zij, sidderend van deernis en begrip, tegelijk
in staat bleef ‘gewoon’ te blijven, zoo maar een heel gewoon, berustend mensch meê,
dus draagster van een zelfde levensnoodlot. - Daarom bleef haar werk voor alle
sentimentaliteit behoed. Zoo was mevr. Zoomers-Vermeer in den tijd van Gijs en
Koosje.
Wat jammer, dat de ‘schoone dingen niet weeromme komen’; mevrouw
Zoomers-Vermeer is langzaam afgezakt naar een veel algemeener plan, zij is dat
bijzonder frissche, volksche, eenvoudige, kwijtgeraakt en ze heeft er niets voor
teruggekregen. Een ongekende langdradigheid sloopt de aandacht van den lezer harer
latere verhalen. Het is of de schrijfster meent dat we stompzinnig zijn geworden, zoo
zeer treedt ze in herhalingen. Wanneer het zelfde boek meer dan de helft kleiner
geweest ware, zou het misschien goed geworden zijn. Want natuurlijk heeft mevr.
Zoomers-Vermeer zich zelf niet heelemaal verloren. Warmte is in haar,
menschenliefde. Zij weet ook wel situaties te scheppen. Zij is ook wel psychologisch.
Maar waarom zaagt ze er zoo over? Merkt ze daar zelf niets van? Het is bijna
onbegrijpelijk hoe een zoo kwieke, parate vrouw versloomen kan. Er is zoo iets
kwezelachtigs, zoo iets uitgedroogds in vele passages, men krijgt het er warm van,
men is moe voor dat men het weet. We zouden de schrijfster toe willen roepen: Word
vrijer, beheersch uw praatlust, en leer componeeren. Misschien is uw argelooze
schrijfkunst, die bijna die van een medium geleek, verdwenen, maar begin dan
opnieuw, nú bewust, en benut uw intelligentie, die ge misschien eerst niét zoozeer
noodig had.
Het andere is voorbij. Het is jammer, het is een verloren goed, maar er blijft toch
nog zooveel. Wie eenmaal zóó de menschen liefheeft, kreeg toch begrip, dat niet
behoeft weg te vloeien in een alles over-woekerend gepraat.
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In dit boek, waarvan de hoofdpersoon een jong meisje is, worden vrijwel alle dingen
tweemaal verteld. Het mag een wonder heeten dat we het toch nog ten einde lezen.
En dat komt omdat we ons toch gaan interesseeren voor de figuren. Dat zachte, jonge
meisje, de overspannen eerzuchtige moeder, de strijd die om háár tusschen de twee
ouders, die willen scheiden, gestreden wordt, haar stille liefde voor het leven en de
berustende beheersching treffen ons wel. Ook haar deernisvolle vriendschap voor
den gebrekkigen, rijken jongen en haar liefde voor den jongen schilder. Iets werkelijk
reins, iets werkelijk-menschelijk-goeds, stijgt uit die gestalte op. Goed geschreven
is het nergens, toch zal ik de figuren misschien nooit heelemáál vergeten. Iets van
haar alles-overheerschende-warmte-voor-menschen gaat toch, zij het verzwakt, nog
als een glans over haar latere boeken. Moge de volgende weer stralen in den ouden
gloed!
JO DE WIT

Jan van Lumey, De Roman van een Schilder. Middelburg, G.W. den Boer,
zonder jaartal.
Het is een grappig, jong boek, waarvan ik niet goed weet wat ik er van denken moet.
Jong van toon, van voordracht, eenigszins eigengereid en eigenzinnig,
modern-gecompliceerd, cynisch, brooddronken en toch vol echt gemeende
levensliefde. Een weergave van gevoelens en voorstellingen - een verhaal dat
gedeeltelijk het karakter heeft van een detective-story, gedeeltelijk dat van een
psychologische studie. Het is een onmogelijkheid de beschreven personen als
menschen te zien, ze zijn beelden als filmsche verschijningen, voorzien van sterke
lotstrekken: grilligheid, kunstenaarsroem, hysterie, onbegrepen liefde, overspel....
Verheugend is dat de echtelijke liefde overwint.
Het boek is met een zeker talent geschreven, met élan, met lust, met spotzucht en
speelschheid. Dat maakt het jong, soms afstootend, soms aantrekkelijk, zooals veel
van het moderne leven. Maar sterk als een zinnebeeld is het niet. Wel eigenaardig,
merkwaardig.
De schrijver schijnt gewild te hebben: een boek met spanningen te schrijven, en
tevens een blik te doen werpen in het onderbewuste der menschen. Er is ook een
lichte, zwevende neiging naar de aanduiding van mysteries in de menschenlevens.
Korte, krampachtige bewustwordingen hebben plaats, maar die alleen maar een kort
bestek verhelderen, voornamelijk die van het gebied der aandoeningen. En dit alles
nog in allereersten, primitieven vorm.
JO DE WIT

Hélène Swarth, Natuurpoëzie. Kampen, J.H. Kok, 1930.
Zij, het zingend hart van Nederland, hoe ijl en broos is haar stem geworden; hoe
hebben de sluiers van herfstelijk leven zich over haar smartelijke gezichten gelegd!
Als een droom van verre herinneringen glijden haar verzen
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aan ons voorbij. Weemoedig en ontroerd hooren wij het gedempt, vermoeid vibrato
van doovende hartstocht tóch telkens weer de nauw gevonden rust doorbreken. Als
een stervende vlinder lijdt dit door den brand des levens verteerde hart. Elke
sidderende, machtelooze wiekslag toont ons één flitsende seconde zijn kleurenpracht,
dan sluiten de vleugelen toe, vaal en reeds vertrouwd met den dood.
Wie onzer leeft diep genoeg om de afgronden van leed te verstaan, waardoor deze
ziel schrijden moet? Als een eenzame gaat zij ons voor door den duisteren dalketel
van het lijden. Draagt zij de schuld van ons duldeloos hoogmoedig individualisme?
Heeft zij met de innerlijke kracht der begenadigden gansch den waanzin van onze
zelfvergoddelijking op zich genomen en brandt in den gloed, die haar verteert, ook
iets van ons leven rein?
Er is iets in het werk van deze vrouw, dat altijd overnieuw een diepe
beschroomdheid wekt, ook al weten wij, dat wij amper één harer latere verzen voor
onze artistieke verantwoording zouden mogen nemen. Ook achter het slechtste vers
nog speuren wij de onaantastbaarheid van haar wezen en onze eerbied overwint ons
op zich zelf zonder eenigen twijfel gerechtvaardigd protest.
ROEL HOUWINK

M. van de Moortel, Van uit de grond. In eigen beheer, 1931.
‘Van dezelfde schrijver worden voorbereid,’ heet het aan het slot van dezen tamelijk
omvangrijken verzen-bundel: ‘Toneel: Het spel van bloem, zetel en straat; proza:
zoeklichten uit het bed, en: nieuwe gedichten.’ Wij staan hier dus voor een hopeloos
geval. Deze heer van de Moortel heeft zich om de een of andere onnaspeurlijke reden
in het hoofd gezet het tot ‘letterkundige’ te brengen en daarmede basta. Wij zullen
den man geen stroobreed in den weg leggen. Hij gâ zijn gang en verlustige zich aan
het doen bedrukken van volkomen blank en onschuldig papier. Misschien wordt de
auteur van deze verzen werkelijk na verloop van tijd wel een heusche dichter,
misschien ook niet. Wij, kritici, staan machteloos tegenover een dergelijke stroom
goede bedoelingen, die met even goede bedoelingen vriendelijk over ons wordt
uitgestort. Het is niet minzaam met een zwijgen te antwoorden, of met een korte,
maar krachtige snauw op zooveel uitmuntend gemeende welwillendheid. En
daarenboven: het zou immers kunnen zijn, dat wij met arglistige blindheid geslagen
waren tegenover poëzie, die zich zoo kennelijk als modern gebaart, dat wij afgezakt
waren naar de achterhoede.... Al is het moeilijk te gelooven, dat in deze gedichten
hetzelfde zaad der eeuwigheid besloten ligt als in die van bijvoorbeeld een Guido
Gezelle of een Boutens.
ROEL HOUWINK

Jef Last, Branding. Arnhem, Van Loghum Slaterus' U.M. 1930.
Jef Last heeft deze novelle gecomponeerd naar cineastische motieven. Dit
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is het eenige essentieel ‘moderne’ erin, maar voor ‘modern proza’ is dat stellig niet
genoeg. Deze vermenging van twee gebieden moet op den duur voor beiden even
fataal worden: een ‘litteraire’ film is een onding en een als film-scenario geschreven
novelle evenzoo.
Noch te moderniseeren noch te popularizeeren is de litteratuur op deze wijze. Het
eenige wat men bereikt, is, dat men een hybridischen tusschenvorm schept, die als
experiment een zekere waarde heeft, maar daarenboven niet.
Zoo aanvaarden wij dit proza van Jef Last: als experiment in de eerste plaats en
pas in de tweede plaats naar zijn beteekenis als symptoom van zijn schrijversschap.
Uit dit laatste oogpunt beschouwd betreuren wij misschien nog meer het feit, dat dit
talent zich in zoovele aesthetisch onzuivere leuzen heeft verstrikt, die het juist
afhouden van hetgeen het bereiken wil in stede, dat zij er hem dichter naar toe voeren.
Want Jef Last kán zonder eenigen twijfel wat en wij achten hem in staat nieuw bloed
te brengen in onze litteratuur; doch dan zal hij zich als kunstenaar arbeider hebben
te toonen en niet als would be arbeider would be kunstenaar!
ROEL HOUWINK

Dr. J. Haantjes, Afrikaans Proza, Amsterdam, U.M. ‘Holland’, 1930.
Het boekje van Dr. Haantjes is klaarblijkelijk als een eerste introductie bedoeld tot
een gebied, dat de meesten onzer wel tamelijk ver liggen zal. Heel overtuigend is
het, dunkt ons, intusschen niet uitgevallen. Wij vermoeden, dat de schrijver een al
te groote schroomvalligheid ten opzichte van zijn onderwerp heeft betracht en daarom
opzettelijk minder heeft gezegd dan waartoe hem zijn grondige en gedegen kennis
ongetwijfeld in staat zou hebben gesteld. Ware het niet beter geweest het in deze
studie te wagen met concrete parallellen tusschen de Afrikaansche en de
hedendaagsche Nederlandsche letterkunde. Het wil ons voorkomen, dat hierdoor niet
enkel het geheel van des schrijvers betoog aan levendigheid zou hebben gewonnen,
doch dat op deze basis ook spoediger de aandacht van het publiek op de zaak zelve
betrokken zou kunnen worden. Wij respecteeren de hooge bedoelingen, die Haantjes
in zijn objectieve behandelingswijze heeft nagestreefd, doch wij voor ons zouden er
de voorkeur aan gegeven hebben, indien hij zijn opstellen-trits met wat meer
persoonlijke verve had getint. Ook uit louter paedagogisch oogpunt, zooals wij boven
al even aanstipten, ware dit ons inziens verkieselijker geweest. Hetgeen overigens
niet wegneemt, dat dit boekje een uitnemende gelegenheid biedt zich te oriënteeren
omtrent de waarde en huidigen stand van het Afrikaansch proza. Wij kunnen er van
overtuigd zijn, dat de inlichtingen, welke ons worden verstrekt op een soliede basis
berusten.
ROEL HOUWINK
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De Nederlandsche Landschapskunst tot het einde der Zeventiende Eeuw,
met een inleiding door Just Havelaar, N.V. Mij. tot verspreiding van goede
en goedkoope lectuur, Amsterdam 1931.
Uit den titel blijkt reeds, dat dit een plaatjesboek is, met een inleiding tot het kijken.
De 224 afbeeldingen, waarvan 12 gekleurd, brengen een rijke documentatie over dit
onderwerp en hoewel er natuurlijk duizend manieren zijn, om in deze materie de
keuze te doen, kan men niet zeggen, dat de gemaakte keuze slecht is. Geleidelijk
zien wij uit de entourages der godsdienstige voorstellingen het landschap als beeld
op zichzelf ontstaan en zien wij vooral de 17e-eeuwsche Hollandsche
landschapsschool in al haar genuanceerden rijkdom zich ontplooien. Aan den
belangrijken voorganger Joos of Jodocus de Momper is gelukkig volle aandacht
geschonken, evenals aan Hercules Seghers en Rembrandt. Van Goyen kreeg, in dit
verband terecht, een ruime vertegenwoordiging. Zou er over de afbeeldingen een
opmerking te maken zijn, dan is het deze, dat de cliché-maten zoo verschillend zijn
en daardoor verschillende afbeeldingen te klein zijn geworden, ook naar verhouding
van de groote bladzijde (26½ bij 22½ c.M.). Blijkbaar moest met bestaande cliché's
worden gewerkt: begrijpelijk in een land als het onze, waar het zoo moeilijk is,
uitgaven als deze tegen een nog bereikbaren prijs mogelijk te maken.
De inleiding van den betreurden Havelaar is het eerste deel van een vroeger
verschenen essay; zij is levendig en goed geschreven. In zijn verklaring van het
specifiek-Hollandsche in de liefde tot landschapskunst gaat Havelaar echter te ver,
wanneer hij den zin voor het monumentale aan den Hollandschen geest ontzegt en,
zonder verder bewijs, apodictisch verklaart, dat men in onze steden geen machtige
bouwwerken of grootsche perspectieven vindt. Een onbillijk oordeel: onze gothische
kerken en kathedralen en het Paleis van Jacob van Campen en de grootsche
perspectieven van oud-Amsterdam bewijzen reeds het tegendeel.
Dit neemt niet weg, dat dit een zeer aantrekkelijke verzameling is, die een
uitstekend overzicht der materie geeft. Voor een tweeden druk zij aanbevolen, de
onderschriften hier en daar te verduidelijken en aan te vullen. Aanduidingen van de
plaats, waar het werk zich bevindt als ‘Parijs’ of ‘Berlijn’ zijn wat onvolledig. Bij
enkele afbeeldingen, als het landschap met Venus en Adonis van de Momper,
teekeningen van Esaias van de Velde en (één) Jan van Goyen en het winterlandschap
van David Teniers ontbreekt de vermelding van de verzameling. De Adam en Eva
in het paradijs van Rubens en den Fluweelen Breughel hangt niet in Boymans, maar
in het Mauritshuis.
J.S.
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Zig-zag lino-kalender 1932, uitgave v.d. Groningsche Kunstkring Zig-Zag.
Deze kalender bewijst niet de noodzakelijkheid om het enorme aantal van z.g.
kunstkalenders nog met een te vermeerderen. De lino's van de leden van dezen
kunstkring zijn van erg uiteenloopende waarde, maar de hoofdfout is dezelfde als
van veel kunstkalenders, n.l. dat langzamerhand wordt vergeten, dat een kalender
eigenlijk een gebruiksvoorwerp is. De heeren en dames, die zich op het ontwerpen
van een kalender toeleggen, willen bijna altijd van die erg bijzondere, buitenissige
letters en cijfers maken, die echter niemand kan lezen, vooral niet van den afstand,
waarop men een kalender dan toch mag bezien. Ook op dezen kalender moet men
met zijn neus liggen om te zien, wat voor dag men heeft. Onleesbare opschriften,
briefhoofden, kalenders.... mogen wij van dit soort van kunstnijvere bedenksels
verlost worden! En dan: óp voor de renaissance der leesbare letters en cijfers!

Biologische Kalender 1932, door Chr. Le Roy. Uitg. Mij. C. Misset,
Doetinchem.
Voor dezen kalender teekende Le Roy twaalf bladen (lithografisch), zes van planten
en zes van vogels. Het beste zijn de planten uitgevallen; de vogels zijn nogal houterig
en maken den indruk, dat de teekenaar niet loskwam van opgezette exemplaren. De
kalender is aangenaam van kleur, de cijfers zijn - men moet dit er tegenwoordig
expres bij zeggen - duidelijk.
J.S.

In memoriam Willem de Zwart
Opnieuw moeten wij achter ons zien om een te herdenken, die van ons heenging:
Willem de Zwart. Kort na Tholen ging ook hij, die in zijn goede jaren een hevige
was en werd voortgestuwd door een schilders-hartstocht, welke vaak grooter was
dan waartoe zijn geestelijke sfeer reikte.
Geboren in 1862, heeft hij, na de Haagsche Academie te hebben bezocht, het
voorrecht gehad, eenigen tijd de leerling te mogen zijn van Jacob Maris; ook dat
heeft gemaakt, dat de Zwart heeft behoord tot den nabloei van de Haagsche school.
Heelemaal waar is dit laatste echter niet, want in sommige opzichten is de Zwart
verder gegaan. Zoo ging hij experimenten van kleur ondernemen, met Franschen
invloed, welke zijn werk op een hooger plan hadden kunnen brengen, wanneer hij
de kracht had gehad, hooger en hooger te klimmen. Maar die kracht ontbrak en zoo
komt het, dat hij, na de jonge jaren met frisch élan en toegerust met voortreffelijke
gaven, doch tegengehouden door een te kort aan grootheid van den geest, al vrij
spoedig is blijven staan; die stilstand werd nog later achteruitgang en nu lijkt het, of
zijn heengaan nauwelijks meer als een verlies wordt gevoeld.
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Toch is dat niet geheel billijk tegenover deze figuur en men zal goed doen, hem te
meten naar zijn allerbeste jaren: er komt dan een kracht en een fonkeling van kleur
voor den dag, die menigeen verbazen. Ook een veelzijdigheid blijkt dan, welke hij
met weinigen van zijn tijdgenooten gemeen had. Parijsche stadsgezichten schilderde
hij met een onhollandschen zwier, met een hevig en warm coloriet en met een zeer
solieden opbouw van de gegevens. Het Haagsch gemeentemuseum voor moderne
kunst bezit er een van, welke de Zwart uitnemend zal blijven vertegenwoordigen.
Ook bestaan er eenige fraaie Hollandsche stadsgezichten van hem, veemarkten van
soms prachtiglevende kleur, zanderijen en allerlei landschap. Misschien heeft hij
zijn grootste hoogte bereikt in zijn zwartkrijt-teekeningen: hier was het mooiste,
diepste zwart, dat men zich denken kan en daarnaast een volle kracht van het licht.
Hier was een onstuimige vaart, een hartstochtelijk leven.
Maar dit alles is al van jaren geleden. Terwijl Tholen, die nooit in excessen verviel,
rustig doorging tot zijn einde toe en nog altijd wist te winnen, terwijl Breitner groot
bleef en ons steeds weer in verbazing zette, doofde langzaamaan de vlam bij de Zwart
en het is, na het schoone en het hartstochtelijk-bewogene, dat hij ons vroeger schonk,
triest om dat nu te moeten zeggen.
J.S.

Jan Sluyters in het Sted. Museum, Amsterdam
Jan Sluyters werd, volgens zijn eigen aan mij indertijd gedane opgaaf op 17 December
1883 te 's Hertogenbosch geboren; volgens Plasschaert (XIXe-eeuwsche Hollandsche
schilderkunst) op 17 December 1881 en indien dit laatste juist is, werd hij dus tijdens
de in December 1931 in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden tentoonstelling
van zijn werk 50 jaar. Meer pathetisch dan juist heette deze tentoonstelling officieel
die ‘van het levenswerk van Jan Sluyters’, alsof wij hier te doen hadden met een
schilder, die in ruste was gegaan. Maar vermoedelijk was de bedoeling te laten
uitkomen, dat dit omvangrijke werk het leven van Sluyters ten volle heeft gevuld,
en dat is natuurlijk juist, al is het ietwat reclame-achtig om aldus den aandacht van
het publiek te willen trekken.
Behalve dat zijn werk inderdaad omvangrijk is, kan men er van zeggen, dat het
volop levend is gebleven en dat Sluyters een fenomenaal knap schilder is, niet altijd
even belangrijk, maar een toovenaar van de kleur, een meester over den vorm. Nieuwe
inzichten omtrent zijn talent kon deze tentoonstelling niet brengen - het werk is door
vele exposities, ook in Amsterdam, genoegzaam bekend - maar het feit, dat hier de
geheele ontwikkelingsgang vrij goed was te volgen, maakte, dat men tot eenige
ongezochte vergelijkingen kon komen.
Een enkele opmerking vooraf over de inrichting der tentoonstelling, welke
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een groot aantal zalen in beslag nam. Het werk hing niet in chronologische volgorde;
dit had het voordeel, dat in elke zaal, aan elken wand een mooi geheel kon worden
bereikt; deze schikking getuigde van zeer fijnen smaak. Omdat het hier echter een
retrospectieve tentoonstelling gold, (alleen de vroegste jaren waren minder goed
vertegenwoordigd) had de catalogus chronologisch moeten zijn of althans de jaartallen
moeten vermelden. Aldus hadden de duizenden bezoekers zich daarin kunnen
orienteeren omtrent de jaartallen der werken, welke geen jaartal droegen. Het vod
echter, dat als catalogus werd verkocht en dat typografisch als twee druppels water
leek op een catalogus van handwerkjes der damesnaaivereeniging te Roelofarendsveen
of dergelijke ondernemingen, bepaalde zich tot het vermelden van de nummers, den
titel en de vermelding omtrent het bezit; geen chronologische indeeling, geen jaartal!
Het samenstellen van dezen catalogus is althans geen ‘levenswerk’ geweest!
En nu het werk zelf. Vele, vele portretten, altijd weer knap, veelal overtuigend,
een enkele ontroerend, en bij die laatste denk ik allereerst aan het prachtig portret
van zijn vader en aan dat haast zonder kleur geschilderde, zeer innige portret van
zijn moeder. In dat laatste deed Sluyters voor een wijle afstand van al de grandiose
kleurfanfares van zijn palet en liet hij in een stemmig accoord van zwart en grijs de
ziel spreken. Ook was het een vreugde, hier de portretgroep te herzien, welke hij van
zijn familie maakte: de oude vader, schrijvend aan de tafel, de moeder er bij gezeten
en dan de twee zusters, elk in hun eigen aard en al deze figuren gezet in een burgerlijk
interieur, waarin geen enkele banaliteit is verzwegen of verdoezeld; een interieur,
dat een dankbaar voorwerp zou zijn voor elken binnenhuisarchitect, die in een boekje
met plaatjes laat kijken, hoe het wel en hoe het niet moet. Al die leelijke dingen,
waarvan de leelijkheid met nadruk is geponeerd, heeft Sluyters desniettemin weten
op te lossen tot een geheel met de figuren, dat wij als schoonheid ondergaan en dat
heeft hij niet alleen bereikt door zijn buitengewone gaven als colorist, maar ook
doordat hij ons zoo sterk laat voelen, dat het menschelijk samenleven van deze vier
personen, deze familieband tusschen menschen, die ondanks verschillen en misschien
zelfs botsingen aan elkaar hangen, belangrijker is dan de vraag, of men zich wel met
mooie gebruiksvoorwerpen omringt.
Van het oudere werk blijft dat uit Staphorst (1915) een sterke uiting; het is mij
zelfs liever dan veel werk van later datum. Van zijn onvolprezen teekeningen van
zuigelingen en moeders kon men opnieuw genieten en onverdeeld kon men weer
eenige zijner bloemenstillevens bewonderen, fijn van kleur en altijd fraai van
compositie.
De groei van verinnerlijking, welke ik in een aan Sluyters in dit tijdschrift gewijd
artikel (1917) kon aantoonen, heeft zich daarna minder sterk doorgezet, ja, hij was
wel eens geheel afwezig. Moge die groei zich verder vol-
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trekken! Het brillante en virtuose mag niet gaan overheerschen.... Juist bij een schilder
als Sluyters, die zoo geweldig knap is, is dat gevaar groot. Als hij de zuiverheid
begeert en achter de dingen zoekt naar het Wezen van al wat bestaat, zullen wij, naar
ik hoop, later kunnen spreken van een ‘levenswerk’ in den diepsten zin van dit woord!
J.S.

Jos. Croin in de Kunstzaal van Hasselt te Rotterdam
Een schier onfeilbaar middel voor een Nederlandsch schilder, om naam te maken in
zijn eigen land, is: naar het buitenland gaan. Verscheidenen, die hier tot de roemlooze
velen hadden behoord, hebben in den vreemde, bijv. te Parijs, bekendheid verworven.
Een vermaardheid, welke zich weliswaar niet in hun naaste omgeving verbreidde Parijs bleef er veelal volkomen onkundig van! - doch merkwaardigerwijze tijdens
hun afwezigheid in het door hen verlaten (en soms geminacht) vaderland ontstond.
Doordat die schilders, was het maar eenmaal gelukt daarginds een tentoonstelling te
houden, dan ook allicht welwillende landgenooten, correspondenten van dagbladen
in het geboorteland, bereid hadden gevonden melding te maken van hun ‘succès’....
Slechts bij uitzondering was daar misleiding bij in het spel. Zeker, het is wel eens
voorgekomen, dat een schilder, wiens behoefte aan reclame grooter was dan zijn
oprechtheid, zoo een correspondent op een dwaalspoor bracht, bijv. door hoog op te
geven van al eerder verkregen succèssen, die nochtans slechts in zijn verbeelding
waren behaald. In den regel was het echter zelfbedrog, wat een berichtgever met
meer geestdrift en waardeering over het werk van een daar in het buitenland
tentoonstellend Nederlander deed schrijven, dan rechtmatig kon worden geacht. Het
genoegen een begaafden, of begaafd-gewaanden, landgenoot te leeren kennen in of
door het werk van dezen, verleidde dien correspondent dan gemakkelijk tot
overschatting, te eêr ingeval hem genoegzame kennis van beeldende kunst, dus een
betrouwbare maatstaf ontbrak. En dat gebeurde nogal eens: de leiders van onze groote
dagbladen stellen hun buitenlandschen redacteuren immers in de eerste plaats andere
eischen, dan die van bekwaamheid tot het beoordeelen van kunst. Is de correspondent
er toevallig niet ongevoelig voor, des te beter, want er wordt nu eenmaal in de
wereldsteden nogal wat ‘aan kunst gedaan’, dus dient de krant er wel van tijd tot tijd
iets over op te nemen. Doch weet hij er niemendal van en voelt hij er ook niets voor,
jammer, een overwegend bezwaar is dat evenwel niet. Hij zal zich dan toch genoeg
journalist toonen, om zoo nu en dan een behoorlijk bericht over kunstgebeurtenissen
te kunnen zenden.
Aldus geschiedt het menigmaal, dat een schilder, die hier in de derde
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of vierde rij stond, elders een landgenoot-dagbladschrijver ‘verrast’ met zijn werk,
dat eene of andere eigenschap wellicht aantrekkelijk maakt en waar de misschien
kunstgevoelige, doch op het gebied der beeldende kunst niet onderlegde journalist
de gebreken niet van ziet. Zij, die het werk van dien schilder wel kennen, en weten,
dat het min of meer verdienstelijk, maar waarlijk nog niet zoo voortreffelijk is, lezen
dan plotseling in hun dagblad een geestdriftig gestemd artikel over de toch zoo
schoone werken van den kunstenaar bij de gratie.... niet du bon Dieu, doch der
onkunde van den beoordeelaar. En dat het juist dàn meer dan ooit geldt, dat ‘la
critique’ in vele gevallen slechts ‘un monsieur’ is, wordt gewoonlijk vergeten.
Toen Jos. Croin voor het eerst in ons land tentoonstelde, was hier nog weinig van
dezen schilder bekend. Men kon hebben vernomen, dat hij een korten tijd de
Amsterdamsche Academie had bezocht, maar al spoedig, aangetrokken door de
ruimte, die hij voor zijn geest begeerde en hoopte te Parijs te zullen vinden, daarheen
was gegaan. Van de Fransche hoofdstad uit was echter al eenige malen over zijn
werken geschreven; men had hem gequalificeerd als ‘een der vele schilders’, die in
en door Parijs ‘zichzelf’ zouden hebben ‘gevonden’. Doch toen hij dan hier zijn werk
liet zien - voor het eerst: een vijf- of zestal jaren geleden -, bleek dat toch wel stellig
onjuist.
Wat Croin te Parijs, of in Cagnes, waar hij een tijdlang had gewerkt, dan al mocht
hebben gevonden, zeker niet zichzelf. Men behoefde het volstrekt niet uitgesloten
te achten, dat de nog jonge kunstenaar zich langzamerhand zou ontwikkelen tot een
zelfstandige persoonlijkheid, maar zoover was hij nog niet. Hij toonde talent te
bezitten en, wat van belang was, een werkelijk schilderstalent. Men kon zich niet
voorstellen, dat hij andere middelen dan de lijn en de kleur, bijv. het woord of de
muziek zou verkiezen om zijn emoties of ervaringen weer te geven; aard en aanleg
dreven hem duidelijk tot schilderen (en teekenen) en de bekwaamheden, daarvoor
noodig, had hij zich reeds in aanmerkelijke mate eigen gemaakt. Doch van een
persoonlijke voordracht kon nog maar nauwelijks, van een persoonlijken stijl in het
geheel geen sprake zijn.
Thans is dat anders. Wat Jos. Croin het laatste jaar heeft geschilderd:
havengezichten te Veere, ook portretten - en behalve deze werken was bij Van Hasselt
een belangwekkend naakt tentoongesteld -, dat vertoont onmiskenbaar karakter. De
havengezichten het meest. In een portret als het hierbij gereproduceerde neemt men
stellig nog Fransche invloeden waar, al zijn die dan wel op persoonlijke wijze
verwerkt. Het naakt, zooeven bedoeld, geeft er duidelijk blijk van, dat het werk van
Othon Friesz Croin niet vreemd kan zijn. Maar in zijn havengezichten te Veere (men
merke op, dat die in het eigen land zijn geschilderd) is hij zichzelf. En, het is van
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belang: had in andere werken de kleur vaak een ondergeschikte waarde, diende zij
slechts ter versterking van de plastiek, in de te Veere vervaardigde heeft zij een eigen,
zelfstandige expressie en drukt zij krachtiger dan de lijn een persoonlijk en
onmiddellijk ontvangen, dieper dan de Parijsche impressies bezonnen, aandoening
uit.
Niet in Frankrijk, in zijn eigen land heeft Croin ‘zichzelf gevonden’.
KOOMEN

Twee debuten (Bob Gesinus Visser en J.J. Moolhuizen)
Het is een teeken des tijds, dat de abstracte schilderkunst nog wordt beoefend door
enkelen der generatie van middelbaren leeftijd en dat de jeugd zich wendt tot de
realiteit; telkens zien wij weer nieuwe jongeren zich aan de openbaarheid wagen met
werk, dat tot het realisme of naturalisme moet worden gerekend. Nu kan men wel
een nieuw woord maken om deze richting aan te geven, maar daarmee verklaart men
niets; men verdoezelt er alleen mee, dat de werkelijkheidszin van nu in wezen dezelfde
is als de werkelijkheidszin van vroeger. De eerste reactie op het abstraheeren was
het Surrealisme, waarin echter nog een bijmengsel was van droomtoestanden, onder
invloed van de moderne psychologische wetenschap; de volgende reactie was die
der Nieuwe Zakelijkheid, welke een met Duitsche volharding opgezette overdrijving
was en nu weer aan het bezinken is om plaats te maken voor een meer gematigde
belangstelling voor de zichtbare werkelijkheid. De jongeren in de schilderkunst zijn
beu van de abstracties met haar uiterst beperkte werkingssfeer, beu van het
over-intellectueele, hyperaesthetische gezoek naar formules. Ook hier heeft, naar ik
geloof, de krachtige ontwikkeling van de sport invloed gehad. Elken dag bloeit het
leven der aarde weer op in eindelooze variaties, met een rijkdom en een weelde,
welke ons tegelijk verrukken en beschamen. En is het eigenlijk niet natuurlijk, dat
die ontzaglijke suggestie van het tastbare, zichtbare, ruikbare leven den sterksten
invloed heeft op de jeugd?
Tot deze overpeinzingen kan men komen, als men voor het werk staat van twee
jongeren, die thans voor het eerst tentoonstellen: B o b G e s i n u s V i s s e r , wiens
werk werd geëxposeerd bij F r a n s B u f f a e n Z o n e n en J.J. M o o l h u i z e n ,
die in de kunstzalen A. Ve c h t - beide dus te Amsterdam - gastvrijheid vond. Zij
toonen beiden een talent, dat, mits door voortdurend hard werken geschraagd, in de
toekomst tot iets schoons kan groeien. Zij geven ons een belofte en, hoewel zij nog
niet kunnen, wat zij willen, is er van dat kunnen toch reeds genoeg om te kunnen
zeggen, dat wij hun verdere ontwikkeling met belangstelling zullen volgen.
Van de twee is Visser voorshands de krachtigste figuur en in technischen zin de
beste schilder. Zijn werk vertoont een stelligheid van opbouw, een
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onvervaardheid, welke aangenaam aandoen, al kunnen zij niet steeds een nog
aanwezig tekort in uitdrukkingsvermogen bedekken. Visser's werk bestaat voor het
grootste deel uit landschappen; er blijkt een begaafdheid uit voor het vast opbouwen
van de gegevens en een fijnen zin voor kleur. Zij hebben iets opens en directs, dat
ons dadelijk in medias res verplaatst; maar de nuchterheid in de weergave leidt
nergens tot levenloosheid. Visser, die in Frankrijk is begonnen te werken - nu een
jaar of acht geleden - en die daarna geruimen tijd in Duitschland doorbracht, is in
dit werk georiënteerd naar Frankrijk. Het persoonlijke element is echter sterk genoeg
herkenbaar en zijn hollandschen aard verloochent hij niet in een paar groot-geziene
winterlandschappen. Als bijzonder mooie dingen blijven in herinnering een paar
tuinderijen, waarvan een hierbij wordt afgebeeld; in die landschappen geeft Visser
een zeer gaaf geheel en men kan deze dingen met nog een paar in Duitschland
geschilderde landschappen rekenen tot goede moderne landschapskunst.
Een heel andere figuur is Moolhuizen, stiller, beschroomder. Technisch nog niet
sterk, schildert hij moeizaam, ja soms dilettantisch en weet hij het juiste middel niet
altijd te vinden om zich te uiten. Er is iets weifelends in zijn werk, maar tegelijk iets,
dat ons bekoort. Want er is de duidelijke wil tot zuiverheid en eenvoud en het
verlangen om uit te gaan boven het materieele en zoo zijn er hier enkele portretten
en stillevens, welke mij in hun stillen eenvoud liever zijn dan b.v. menig grandioos
geschilderd portret of stilleven van Jan Sluyters. In zijn stillevens zoekt Moolhuizen
naar een scherpe, reëele omschrijving der dingen en het fijn afstemmen van kleur,
met een voorkeur voor een verscheidenheid van witten. In zijn landschappen laat hij
zich wat meer gaan; vooralsnog zijn deze zijn zwakste uitingen, al is ook daarin een
nobele bedoeling merkbaar. Iets goeds werd bereikt in een stil, uitgestorven
achterstraatje van Harderwijk, waarin Moolhuizen ons de sfeer van dit achterafje
weet te suggereeren. De zuivere aandacht voor de dingen, welke ons uit menig
stilleven blijkt, vinden wij terug in twee portretten, een zelfportret vol goede
kwaliteiten en een portret van Mevrouw O. van verblijdende distinctie. Dit portret,
in zeer gedempte kleur gehouden, heeft een natuurlijken eenvoud en tegelijk een
voornaamheid, welke ons de beste waarborgen geven, dat Moolhuizen innerlijke
eigenschappen heeft, die, bij een ontwikkeling van zijn technisch kunnen, hem verder
zullen brengen.
Deze twee jonge menschen, Visser en Moolhuizen, zijn een woord van
aanmoediging ten volle waard!
J.S.
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Bij de herdenking van Goethe's honderdsten sterfdag
door G.H. Streurman
TOEN Goethe honderd jaar geleden stierf, was het even, of er een verlammende
schok door de beschaafde wereld ging.
Het was niet alleen de groote dichter, dien men in hem verloor, maar tevens het
machtige phaenomeen, dat, door de besten waarlijk vereerd, door anderen aangegaapt,
door velen veracht, door allen echter onbegrepen, een menschenleeftijd lang als een
schier huiveringwekkend natuurverschijnsel aan den hemel der cultuur had gestraald.
En slechts de besten, die steeds de weinigen zijn, vroegen zich bezorgd af, of en
in welken vorm de herinnering aan hem, dien zij hadden gekend en geëerd, bewaard
zou blijven.
Er was zeker alle reden voor bezorgdheid hieromtrent. De Romantiek, die, vooral
bij monde van de Schlegels, den dichter Goethe onverwacht ten hemel had geheven,
ontzag zich niet, hem even spoedig, tijdens zijn leven reeds, weer te laten vallen.
Politieke en sociale vraagstukken leidden de gedachten af van zuiver aesthetische
waarden. Erger: het Jonge Duitschland, met Börne en Heine in het voorste gelid, kon
nauwelijks gal genoeg uitspuwen over de nagedachtenis van den man, die zich steeds
van de politiek van het oogenblik afzijdig had gehouden.
Toen dan ook in 1849, nog geen twintig jaren na zijn dood, zijn honderdste
geboortedag feestelijk zou worden herdacht, kwam het tengevolge van lauwheid,
onverschilligheid en afkeer slechts hier en daar tot schuchtere uitingen van liefde en
waardeering. Goethe was nu eenmaal geen partijman; niemand kon hem tot de zijnen
rekenen en daar men toch rekening met hem moest houden, stond hij velen in den
weg. Er kwam nog bij, dat zijn persoonlijk leven, hoewel slechts door weinigen juist
gekend, door de massa graag met vuil werd besmeurd.
De vrees dus, dat Goethe spoedig vergeten zou zijn, was niet ongegrond.
Goethe zelf was zich van zijn impopulariteit en slechte reputatie volkomen bewust.
Zijn groote kennis van zich zelf en van de menschen behoedde hem voor de illusie,
ooit bij de menigte gezien te worden. Hij heeft dit zeker, ondanks zijn sympathie
voor het volk als zoodanig, ook nooit gewenscht. Even zeker is het echter, dat hij
humor genoeg bezat om zich bij voorbaat reeds te amuseeren over de last, die hij
komende geslachten nog zou bezorgen, en in het
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voorgevoel van eigen onsterfelijkheid had hij zijn Faust reeds laten zeggen:
‘Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Äonen untergehn.’ -

Goethe heeft inderdaad in de eeuw die achter ons ligt, de wereld heel wat ‘last’
bezorgd en het heeft er allerminst den schijn van, dat in afzienbare tijden zijn spoor
zal worden uitgewischt!De winst van de eerste honderd jaren na zijn dood is, naar het mij schijnt, vooral
hierin gelegen, dat een feitenmateriaal van onschatbare waarde successievelijk
verzameld, verwerkt en gepubliceerd is. Dat er wel eens verkeerde gevolgtrekkingen
zijn gemaakt, dat men zich wel eens blind heeft gestaard op bijkomstigheden, die
hoogstens anecdotische waarde hebben, wie zal zich hierover verbazen of het
betreuren? Zelfs van een verkeerde conclusie of een simpele bijkomstigheid kan te
eeniger tijd een scheppende kracht uitgaan, die ons plotseling nader brengt tot het
doel, dat wij ons hebben gesteld. En ons laatste doel moet toch steeds zijn: te leeren
kennen en te waardeeren; zóó de menschen en dingen te begrijpen, zóó ons in te
leven, ons te vereenzelvigen met het andere wezen, dat voor ons een raadsel geen
raadsel meer kan zijn; dat wij aanvaarden zonder wrevelig te vragen waarom en hoe;
dat wij erkennen de noodzaak als een ijzeren wet der natuur.
De maatstaf echter, waarmee het genie gemeten wordt is verschillend, al naar tijd,
omstandigheden en persoonlijken aanleg. Daarom zal ook een waarlijk groot mensch
door een bepaalde generatie nooit in zijn geheele omvang, van alle zijden, worden
gekend. Maar aan elk geslacht, aan elk individu afzonderlijk, zal hij iets te geven
hebben en wel in een verhouding, die recht evenredig is met de grootheid en rijpheid
van dat geslacht of dat individu zelf.
En als wij dan bedenken, dat de massa, de geestelijke middenstand, nooit groot is
en nooit zelfstandig denkt, kan het ons dan verbazen, dat Goethe in de honderd jaren,
die achter ons liggen, geen geestelijk bezit van het volk, de natie, is geworden?
Zeker, zijn brieven aan Charlotte von Stein, die reeds omstreeks 1850 gepubliceerd
werden, wierpen een wel zeer bijzonder licht op den stijven ‘Exellenz’ der latere
jaren; velen zagen in, dat er toch ook nog een gevoelige, menschelijke kant aan
Goethe was geweest. Maar dit besef werd niet aangewakkerd juist door hen, die
hiertoe het meest geroepen schenen: de literair-historici. Aan den inhoud dezer brieven
gingen velen hunner voorbij, maar zij wierpen zich met des te grooter fanatisme op
den vorm en doodden door hun textkritiek alle diepere belangstelling.
De latere eigenlijke Goethe-philologie, waarvan de grondslagen gelegd werden
door Wilhelm Scherer, heeft zeker groote verdiensten; zij heeft, gesteund door de
reeds in 1855 gestichte Goethe-Gesellschaft, vooral na de opening van het Goethe-,
later Goethe- und Schillerarchiv te Weimar, veel
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werk gedaan, dat nu eenmaal gedaan moest worden om orde te scheppen in den
chaos. Maar ook hier zag men soms door louter boomen het bosch niet meer, en
menig jong student, die vol illusies plaats nam op de collegebanken, voelde zich
spoedig afgeschrikt door al de ‘Kleinkram’, die hem vanaf den professoralen katheder
werd toegediend, en in zijn verder leven bleef Goethe een gesloten boek.
Ook den leerlingen van gymnasia en middelbare scholen had Goethe weinig te
zeggen. Wat beteekenden voor hen Iphigenie of Tasso of zelfs Hermann und
Dorothea? De jeugd had behoefte aan groote daden en idealen; deze vond zij eerder
bij Schiller. Goethe was haar te passief, te weinig uitgesproken idealistisch, predikte
te weinig moraal. - Wat dit laatste betreft: een deel van onze tegenwoordige jeugd
zal dit waarschijnlijk niet meer als een gemis beschouwen!Goethe's passiviteit is ook ten deele de reden, waarom hij door zoo weinig vrouwen
werd begrepen. Het is wel tragisch, dat Goethe, die de vrouwen vereerde en
verheerlijkte als weinig anderen, juist door haar, ondanks veler gedweep, het minst
werd verstaan; ja, erger, met name in puriteinsche kringen voor een zedelooze, een
verleider werd gehouden, over wien men het best deed te zwijgen. - Trouwens in de
sympathie der vromen heeft Goethe zich nooit mogen verheugen.
Ook democratisch gezinden meenden zich aan hem te moeten ergeren en wel
vanwege zijn houding tegenover adellijke en vorstelijke personen; de beoefenaren
der moderne natuurwetenschappen, die meer letten op de resultaten van zijn
onderzoekingen dan op zijn methoden, haalden medelijdend de schouders op; den
philosofen bezat hij te weinig systeem, en, last not least, in de politiek was, als reeds
gezegd, geen munt uit hem te slaan. Wel heeft men getracht hem te maken tot een
symbool van Duitsche eenheid, maar een man van de daad als Bismarck of zelfs een
Wilhelm I leende zich hiervoor beter. Ook vergaf men Goethe nooit zijn bewondering
voor Napoleon.
Toch zou men te ver gaan, als men wilde beweren, dat het in de vorige eeuw aan
oprechte vereering van Goethe heeft ontbroken. Maar deze vereering nam juist vaak
dáár een bedenkelijken vorm aan, waar zij het grootst en het diepst meende te zijn.
Reeds tijdens zijn leven moest Goethe het zich laten welgevallen, dat men in hem
zag zooiets als den idealen, den klassieken mensch, die, verheven boven liefde en
haat, in een onverstoorbare harmonie van geestes- en lichaamskrachten, zijn innerlijk
evenwicht wist te bewaren. Tijdens en na zijn reis naar Italië vond deze opvatting
omtrent zijn persoon gretig ingang. Reeds in 1787 vervaardigde Trippel in Rome de
bekende buste, waarin Goethe tot een soort Apollo gepromoveerd wordt. De dichter
zelf schreef over het kunstwerk fijntjes: ‘....ich habe nichts dagegen, dasz die Idee,
als hätte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt.’ - Den
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doorslag in deze richting echter gaven, naast Goethe's eigen werken en uitlatingen
in een bepaalde periode van zijn leven, Schiller's beschouwing ‘Über naive und
sentimentalische Dichtung’ en zijn later gepubliceerde bekende brief aan Goethe van
23 Aug. 1794, waarin hij o.m. tracht een analyse te geven van Goethe's wezen, die
dezen op dat moment zeker zeer welkom was, maar waarin hij in laatste instantie
toch aan Goethe voorbij schiet. Ook Schiller heeft in Goethe den
klassiek-harmonischen mensch, den ‘naiven’ dichter gezien; zelfs Schiller heeft het
diepere faustische wezen van Goethe nooit doorgrond. Maar Schiller's oordeel had
gezag. Zooals zijn machtwoord een Bürger kon vernietigen, zoo kon het ook een
waanvoorstelling omtrent Goethe in 't leven roepen, waarvan wij zelfs heden ten
dage nog niet geheel zijn verlost.
Goethe zelf heeft, vooral in latere jaren, onder dit, ten deele zich zelf, ten deele
hem door anderen voorgebonden klassieke masker, niet al te zeer geleden. Het was
hem veelmeer een welkom middel, de stormen, die zijn innerlijk steeds weer
verontrustten, voor de buitenwereld geheim te houden. Hij was zich echter volkomen
bewust van het verwarrende zijner gecompliceerde persoonlijkheid en om de wereld
in dezen op een beter spoor te brengen liet hij zijn ‘Gespräche’ met Eckermann door
dezen bewerken om voor het nageslacht te treden, niet als chaos, maar als
gebondenheid, totaliteit.Het stemt zeker tot verheugenis, dat, vooral in de laatste decennia, een vermoedelijk
juister begrip van Goethe's wezen zich begint baan te breken. In een tijd, waarin,
zooals Witkowski reeds opmerkte, zijn werken minder gelezen worden dan ooit,
treedt zijn persoonlijkheid met ongekende macht en dwingend gezag naar voren. Als
Goethe dit had mogen beleven, zou hij het ongetwijfeld hebben gewaardeerd, dat
men hem, in wien de humanistische gedachte zoo levendig was, eindelijk niet langer
als dichter ziet alleen, maar dat men aan zijn persoonlijkheid als geheel: zijn
levenswerk par excellence, begint aandacht te schenken. - In een tijd, waarin het
materialistisch denken op den achtergrond geraakt, is dit alleszins verklaarbaar.
Rudolf Steiner en zijn volgelingen, de Anthroposophen, trachten Goethe's denkwijze
aan een bepaalde richting van het moderne, vooral natuur-philosophische denken
dienstbaar te maken. Emil Ludwig noemt zijn bekende biografische roman niet zonder
grond een ‘Geschichte eines Menschen’. Eugen Kühnemann dringt aan de hand van
den Faust door tot in de diepste diepten van Goethe's persoonlijkheid. Hohenstein
construeert in ‘Goethe, die Pyramide’, een machtig gesloten geestelijk bouwwerk,
en, eveneens kenmerkend voor onzen tijd, Theilhaber schrijft, als 't ware als
tegenhanger en aanvulling van het boek van Hohenstein zijn ‘Goethe; Sexus und
Eros’.Hoe merkwaardig het op het eerste gezicht moge schijnen in een tijd,
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waarin de mensch neigingen vertoont terug te willen keeren tot het kuddedier, waarin,
binnen de massa, de persoonlijkheid blijkbaar heeft afgedaan, een feit is het, dat men
zich juist tegenwoordig met schier ongekende ijver werpt op het schrijven en lezen
van biografieën van groote mannen. Dit kan ten deele het gevolg zijn van een zekere
primitieve nieuwsgierigheid en zucht naar sensatie, maar ook kan het onbewust zijn
een grijpen naar, een vasthouden van iets, dat groot is en waardevol, maar dat dreigt
aan onze handen, uit ons leven, te ontglippen. Dit zich wenden tot de waarlijk grooten
kan ook zijn een cri de coeur van een geslacht, dat ondanks velerlei uiterlijk
krachtvertoon, den geestelijken bodem onder zich voelt wankelen.Niet ieder, in wiens leven Goethe iets beteekent, zal met den fijnbesnaarden Carl
Alexander von Weimar willen zeggen: ‘Ich könnte alles entbehren, Goethe nicht’,
maar toch is hij voor velen een factor geworden, die in stilte heeft meegewerkt aan
de ontplooiïng en vervolmaking van hun innerlijk wezen. En Goethe's invloed stijgt!
Hoe meer hij als totaliteit wordt verstaan, des te grooter wordt zijn gezag.
Dit beteekent echter niet, dat Goethe ooit bij het volk als geheel waarlijk populair
zal worden. Goethe is niet direct voor de groote massa, was het niet en zal het
vermoedelijk nooit zijn. Goethe, hoewel zeer sociaal voelend, was zelf van meening,
dat hij het meest voor de massa kon zijn, als hij zich niet rechtstreeks met haar
bemoeide. De massa kan zijn invloed op den duur slechts indirect ondergaan. De
massa als zoodanig heeft juist iets anders noodig dan wat Goethe geven kan. De
massa, die altijd burgerlijk, begrensd, denkt, heeft behoefte aan idealen, aan een
moraal, een levenshouding, die in een bepaalden tijd voor allen geldt. Onzelfstandig
als zij is, wil zij een weg gewezen zien, wil zij zich beroepen op een erkende
geestelijke macht, die boven haar staat. De massa klampt zich vast aan het oogenblik.
Niet minder Goethe; maar hij berooft het onmiddellijk van zijn momenteele
belangrijkheid en verheft het tot eeuwigheid, tot symbool:
‘Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis.’

Het volk als geheel erkende eerder dan in Goethe zijn leider in Schiller, die zelf ook
nooit vergat, dat hij zich in de eerste plaats tot de groote massa had te richten. Schiller
was daarbij een geboren heerscher, een aristocraat, die macht over de geesten zocht
en verkreeg. Goethe zocht geen macht. Als hij deze toch bezat, in kleineren kring,
dan kunnen we dat slechts beschouwen als iets dat van nature gegroeid is en groeien
moest. Bij Goethe, den kunstenaar, krijgen wij den indruk, dat zijn dichten meer is
een fluisteren in zich zelf, een stille biecht; zelf zegt hij dat alles wat hij geschreven
heeft is op te vatten als ‘Bruchstücke einer groszen Konfession’.
Menschen die steun zoeken en deze niet vinden in zich zelf, kunnen zich
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wenden tot Schiller. Goethe kan hun geen troost geven, want Goethe wijst niet een
weg naar buiten, maar naar binnen. Om Goethe te verstaan, moet men den moed
hebben zich zelf te verstaan; moet men het aandurven, eigen zieleleven tot op den
bodem te peilen en aan mogelijke klippen en spelonken niet voorbij te zien.
De massa echter peilt niet diep en zeker niet in eigen binnenste. De massa, hoewel
gaarne bereid te bewonderen en te waardeeren, staat, zoo al niet geheel afwijzend,
dan toch onbegrijpend tegenover den genialen enkeling, als deze openlijk een andere
levens- en wereldbeschouwing, een andere moraal huldigt dan zij.
De massa weet niet en kan nooit weten tot welke hoogten de ziel van een kunstenaar
kan stijgen, in welke diepten zij neer kan dalen, boven welke afgronden zij kan
zweven; afgronden, waarin een middelmatige geest onherroepelijk te pletter zou
vallen, maar waarover het genie, gelijk een arend, heenzeilt in goddelijke vlucht. Zelfbehoud alleen reeds gebiedt de massa ver te blijven van de banen, die alleen de
grooten kunnen gaan; zelfbehoud gebiedt haar de oogen te sluiten voor het wonderlijke
licht, dat straalt uit de gedragingen van het genie. Want dat licht is als een verzengend
vuur, verteerend alles, wat het naderen wil. Daarom schijnt het eenzaam in de
duisternis en de duisternis zal het nooit begrijpen.
Dat is het lot van vele grooten: na een leven, waarin hun diepste wezen niet werd
gekend, aanvaarden zij eenzaam hun groote reis door de eeuwen der onsterfelijkheid.Goethe is het in dezen niet anders vergaan. Waren het niet steeds slechts de
enkelingen, bij wie hij gehoor vond? En zal dit, als men eenmaal zijn 200en, 500en
of 1000en sterfdag herdenkt, anders zijn geworden?
We gelooven het niet.

GOETHE EN FRITZ VON STEIN
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Goethe in Marienbad
door Martha Bosman-Leopold
‘ER zou over mijn geval een charmant comediestukje te schrijven zijn,’ zei Goethe
in een gesprek met zijn ouden vriend, den kanselier von Müller, waarin hij zich voor
het eerst vertrouwelijk geuit had over zijn verblijf in Marienbad, ‘een oude oom, die
zijn nichtje veel te hevig bemint. Ja, mijn verlangens heb ik nog niet overwonnen,
maar ik hoop ze te boven te komen.’
In het midden van September 1823 was Goethe langs een omweg teruggekeerd
uit Bohemen, krachtiger en gezonder dan te voren, maar in de wonderlijkste
gemoedsgesteldheid. Een jong meisje van nog geen twintig jaar, Ulrike von Levetzow,
had zijn hart naar hij zeide ‘in einen höchst leidenschaftlichen Zustand’ gebracht.
Goethe was toen 73 jaar, maar nog in het volle bezit van zijn krachten. Eenige jaren
later zelfs beschrijft hem een tijdgenoot, de Fransche criticus Ampère, als iemand,
die er uitziet als een zestiger, hoewel hij al vrij diep in de zeventig moet zijn. ‘Sa
taille est moyenne, plutôt grande que petite, sa figure est noble et parfois très
expressive, son habitude sérieuse; il a le nez prononcé, la bouche presque entièrement
dégarnie de dents, mais sa complexion paraît robuste.’
Goethe's leven en zijn kunst stonden van den aanvang af in een innig verband. De
kloof tusschen het intieme levensproces en het zakelijke kunstwerk, die bij zooveel
scheppende kunstenaars tot tragische verscheurdheid geleid heeft, bestond niet voor
Goethe. Leven was voor hem stellig meer dan dichten, maar deze dingen waren niet
gescheiden. Nooit liet zijn kunst hem in den steek. Hij had haar maar te roepen en
zij stond klaar om hem te troosten, als hij leed; hem te dienen waar dat noodig was
en zijn geluk in een duurzamen vorm vast te houden. Zij was het, die hem steunde
in zijn strijd tegen een benauwend kleine omgeving en vooral tegen de demonen in
zijn eigen gemoed, als hevige hartstochten of zwaarmoedigheid dezen zoo bij uitstek
gevoeligen mensch - ook physiek - met ondergang bedreigden. Alles wat Goethe
schiep, ontstond uit zijn omstandigheden in den diepsten zin des woords; zijn werk
is zijn leven zelf, en ‘een god gaf hem het vermogen te zeggen wat hij voelde’. In
zijn latere jaren toen zijn belangstelling voor den mensch zich meer op het
wetenschappelijke richtte kwam Goethe weinig meer tot litterair produceeren. ‘So
kommandiert die Poesie!’ had Schiller hem al vroeger moeten toeroepen. Wat hem
het sterkst tot dichten aandreef was altijd weer verliefde bewondering voor vrouwen.
‘Die Frauen sind die Geliebten der Dichter; das ist ihre ewige und sehr problematische
Literaturmission’ zegt Paul Wiegler. - Wij kennen ze, de gracieuse slanke persoontjes,
die Goethe geïnspireerd hebben. Het Käthchen uit Leipzig;
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Friederike uit de pastorie van Sesenheim, waar de student op zijn wandeltochten
door den Elsasz - hoe suggestief toont ons hem het standbeeld voor de universiteit
te Straatsburg! - de lieflijkste idylle doorleefde:
Es schlug mein Herz. Geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh' gedacht;
Der Abend wiegte schon die Erde
Und an den Bergen hing die Nacht.

Werther's Lotte vond hij in Wetzlar a/d Lahn, toen hij daar in 1772 als jong jurist bij
het gerecht werkzaam was. Hermann und Dorothea ontstond, nadat hij vernomen
had hoe zijn oude vriendin en verloofde, de mooie Lili Schönemann, uit den Elsasz
door revolutietroepen verjaagd was. In zoovele gedichten, in zijn Tasso en Iphigenie
leeft de herinnering aan Charlotte von Stein. Op de achttienjarige Minna Herzlieb
was hij verliefd, toen hij Ottilie uit de Wahlverwandtschaften schiep. En zijn laatste
liefdeslied, misschien zijn allerschoonste, zong de 74-jarige dichter voor Ulrike von
Levetzow. Het is de M a r i e n b a d e r E l e g i e , die met twee er later bijgevoegde
gedichten de T r i l o g i e d e r L e i d e n s c h a f t vormt.
Marienbad ligt op een hoogvlakte in Bohemen, niet ver van het oudere en grootere
Karlsbad. Het ligt te midden van uitgestrekte bosschen, waar zware dennen in den
wind met orgeltonen ruischen. Daarachter strekt zich het Boheemsche landschap uit,
vruchtbare landouwen onder een wijden hemel, in de verte de bergen van het
Boheemsche Woud. Omstreeks 1800 was Marienbad niet veel meer dan een gehucht.
Bosch en velden behoorden aan Oostenrijksche vorsten en aan een klooster, het Stift
Tepl. Een abt van dit klooster, een chirurg en een knappe tuinarchitect maakten van
dit romantische plekje, dat een kostbare natuurlijke bron bezat, een badplaats. Stift
Tepl bewaart in zijn rijke bibliotheek, waar een vriendelijke bibliothecaris in het
roomkleurig gewaad der praemonstratenser monniken u rondleidt, en u brieven van
Goethe en zijn verzameling eigenhandig gemerkte steenen laat zien, afbeeldingen
in prenten en gravures van het Marienbad uit Goethe's tijd. Behalve de koepel van
den Kreuzbrunnentempel, in Oostenrijksch empire gebouwd, en eenige voorname
oude gevels, zooals die van het Teplerhaus, is er in het tegenwoordige, barok
overladen Marienbad niet veel over van vroeger.
Goethe, wiens geest zoo verre reizen maakte, wiens blik een wereld omvatte, leefde
na zijn thuiskomst uit Italië teruggetrokken in het kleine Weimar en verplaatste zich
weinig. In den zomer bezocht hij badplaatsen. Hij hield van het gezellige leven in
een ‘Kurort’, ging vooral graag naar Bohemen: Teplitz, Karlsbad, later ook Marienbad.
Hij placht dan een
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appartement te nemen, waar hij met zijn secretaris en zijn bediende als grand seigneur
woonde en omgang zocht met menschen ‘von Kultur und Welt’: aristocraten,
vorstelijke personen, kunstenaars en geleerden, en vooral met elegante mondaine
vrouwen. Zoo was hij in Teplitz (in 1812) dagelijks in het gezelschap der bekoorlijke
en wat ziekelijke keizerin van Oostenrijk en haar hofdames. (Hier ook leerde hij
Beethoven kennen en bewonderen). In Karlsbad was hij al twaalf maal geweest en
had er gelukkige weken en maanden doorgebracht. Hij kende daar nu wel iederen
boom en ieder gesteente. Marienbad was nieuw, dateerde als badplaats eerst van
1818; behalve de mooie omgeving vond hij er mineralen en nieuwe gesteenten voor
zijn geologische studies. Bovendien ‘artige Quartiere’ en een uitgezocht publiek.
Het jaar 1823 was Goethe begonnen met een zware ziekte, waarbij men het ergste
gevreesd had. Het water uit den Kreuzbrunnen te Marienbad had volgens zijn eigen
meening bijgedragen tot zijn genezing. Toen hij zich ‘van de nachtzijde des levens’
weer naar den zonnekant gekeerd had, reisde hij in een opgewekte, wat overgevoelige
reconvalescentenstemming naar Marienbad. Zijn dagboek spreekt van ‘conciliante
droomen’, van ‘Werthergevoelens’, muziek zegt hij ‘faltet ihn auseinander’ en ontroert
hem tot tranen.
Over Hof en Eger reist hij naar Marienbad. Het was niet de eerste keer dat hij deze
badplaats bezocht. Al twee seizoens had hij in het ‘Klebelbergsche Haus’ (nu hotel
Weimar) gelogeerd. Alles beviel hem hier: het ‘allerliebste, wohlgelegene Quartier’
(de Goldene Traube, het tegenwoordige Goethehaus), dat met andere huizen op een
terras1) uitkwam, vanwaar men uitzicht had op ‘den ganzen wunderbaren Ort. Das
Ganze, das aus groszen und ansehnlichen Häusern besteht, hat etwas
Wohnlich-freundliches.... ich möchte wo anders nicht lieber wohnen’. De
‘Moor’-baden, een nieuwigheid, deden hem goed, de maaltijden met de goede wijnen
bekwamen hem voortreffelijk; oude en nieuwe kennissen had hij er gevonden, die
hij op wandelingen, avondpartijtjes en ‘dansende thee's’ ontmoette.
Onder de oude vrienden, die hij hier terugzag, behoorde ook een Mevrouw von
Levetzow met haar dochters. Zij was, zooals Goethe in zijn eersten brief aan Ulrike
schreef, een ‘schitterende ster van zijn vroegeren horizon.’ In den zomer van 1822
had Goethe bij Mevrouw von Levetzow, wier vader een huis in Marienbad bezat,
gelogeerd. Haar jongste dochter, Ulrike, was een beminnelijk, maar geenszins
bijzonder meisje, een slank Biedermeierfiguurtje, met donker haar en heel blauwe
oogen. Dit lieve freuletje, dat van den beroemden Geheimerath en Excellenz wel
niet veel gelezen en zeker nog minder begrepen zal hebben, was Goethe's uitverkorene.
Hij ontmoette

1) Dit terras lag aan den overkant van de straat. Het was de plaats van samenkomst der
Marienbader society.
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haar dagelijks; noemt haar zijn ‘dochtertje’, geeft haar cadeautjes, ja, de oude wat
stijve heer danst met haar als een jongeling.
Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte
Und mich von dannauf stufenweis beglückte!
Selbst nach dem letzten Kusz mich noch ereilte
Den letztesten mir auf die Lippen drückte:
So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben,
Mit Flammenschrift ins treue Herz geschrieben.

Gelukkiger dan hier in Marienbad heeft Goethe zich nooit gevoeld: ‘dem Frieden
Gottes’, zegt hij, ‘vergleiche ich wohl der Liebe heitern Frieden in Gegenwart des
allgeliebten Wesens;
Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören
Den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören.

Vijf weken duurde dat geluk. Toen vertrokken de dames Levetzow naar Karlsbad.
Goethe volgde, na een kort verblijf in Eger bij zijn vriend den Magistratsrath Grüner.
Hij kende Eger van vroegere ‘Badereisen’, interesseerde zich voor de geschiedenis
dezer oude stad en wist in den omtrek merkwaardige gesteenten. In Karlsbad wachtten
hem opnieuw dagen van intiem geluk. Ulrike verscheen hem weer ‘in milder
Sonnenhelle’ en aan haar ‘holde Seite’ voelt hij zich weer ‘gunsteling van het lot’.
Op zijn verjaardag, 28 Augustus, maakt hij met de dames Levetzow een uitstapje
naar Elbogen. Bij het afscheid gaf Ulrike hem een beker van Boheemsch glas. Hij
bewaarde dien achter slot in zijn schrijftafel, ‘immer zur Seite’, en legde er later den
brief in, dien hij in 1824 van haar ontving.... Op zijn laatsten verjaardag in de
eenzaamheid der Ilmenauer bosschen heeft hij het glas voor 't laatst aan zijn lippen
gedrukt.
De groothertog van Saksen-Weimar, die al bijna vijftig jaar Goethe's vriend was,
ging in eigen persoon naar Ulrike's moeder om het huwelijksaanzoek van Goethe te
ondersteunen. Hij kreeg een ontwijkend antwoord. De beslissing zou later volgen.
En als zoo dikwijls reeds te voren, waar het een liefde van hoogere orde gold, moest
Goethe berusten, ‘entsagen’. Als hij op den vijfden September afscheid genomen
heeft is het voor altijd. ‘Scheiden ist der Tod’ staat in het eerste gedicht der Trilogie,
dat aan Werther's bleeke schim is opgedragen.
‘Keine Liebschaft war es nicht’ bekende het jonge meisje later. De vrouwen, die
Goethe het meest heeft liefgehad, werden niet de zijne. Maar uit dezen laten hartstocht
ontstond een van Goethe's allerschoonste gedichten.
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Het ontstond in den reiswagen, die Goethe van Karlsbad, waar men ‘tumultuarisch’
afscheid genomen had, over Eger naar huis zal brengen. Zijn secretaris John, die met
hem reisde, vertelt, hoe hij op de relaisstations in Zwotau, in Eger, haastig met potlood
op een papiertje krabbelt. In den wagen zit hij stil, den blik naar binnen gekeerd.
Twijfel vervult zijn hart:
Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen,
Von dieses Tages noch geschlossener Blüte?

Hoe gelukkig is hij geweest:
So warst du denn im Paradies empfangen,
Als wärst du wert des ewig schönen Lebens;
Dir blieb kein Wunsch, kein Hoffen, kein Verlangen...
Wie regte nicht der Tag die raschen Flügel
Schien die Minuten vor sich her zu treiben!
Der Abendkusz, ein treu verbindlich Siegel:
So wird es auch der nächsten Sonne bleiben.
Die Stunden glichen sich in zartem Wandern
Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern.

Voorbij is dat geluk, de poort van dit paradijs is voor hem gesloten. ‘Mismoedigheid,
berouw, verwijten, zorgen belasten nu de zwoele atmosfeer’. Maar door het venster
van zijn reiswagen ziet hij het heerlijk landschap voorbijtrekken en hij vraagt zichzelf:
Ist denn die Welt nicht übrig? Felsenwände,
Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten?
Die Ernte, reift sie nicht? ....

En zweeft niet in de wolken, die langs den hemel drijven, Ulrike's ‘schlank Gebild’:
So sahst du sie in frohem Tanze walten,
Die lieblichste der lieblichsten Gestalten.

‘Dagboek van innerlijke toestanden’ heeft Goethe eens in een gesprek zijn gedichten
genoemd. Er is wel geen bladzijde in dat dagboek, die duidelijker spreekt dan dit
dokument van zijn laatste liefde. Symbool was alles, wat Goethe schreef. Am farbigen
Abglanz haben wir das Leben. Voor de liederen aan Suleika kleedde de 65-jarige
dichter zich nog in oostersch gewaad, om als Hatem ‘zoo dol te kunnen zijn als in
zijn jonge jaren’. Die tijd ligt achter hem. ‘Wie eine abgestreifte Schlangenhaut war
sie am Wege liegen geblieben’. - Hier, in de Marienbader Elegie, spreekt de
vierenzeventigjarige onmiddellijk en openlijk zijn diepste gevoelens uit. Een mensch,
die den hoogsten top bestegen heeft, tot wien men niet anders dan met diepen eerbied
kan opzien, geeft zich hier zonder voorbehoud over aan
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den alles overwinnenden Eros. Het heele lied is één smartkreet, neergeschreven ‘mit
der Perlenschrift der Tränen’; de laatste kreet van liefde uit een hart, dat van nu af
aan oud is. De goden, die hem toch altijd zoo goed gezind geweest zijn, hebben hem
verlaten:
Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren
Der ich noch erst den Göttern Liebling war...

Een heel jong meisje wordt voor hem het heelal, de wereldziel, de diepste vroomheid:
In unseres Busens Reine wogt ein Streben,
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten;
Wir heiszen 's: fromm sein! Solcher seligen Höhe
Fühl'ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Toen Goethe in Weimar terugkwam, wachtte hem niet veel goeds: moeilijkheden
met zijn huisgenooten, met zijn zoon vooral, die zich fel tegen een mogelijk huwelijk
van zijn vader verzette. De herfst valt vroeg in, het is koud en nat. Goethe voelt zich
oud en verlaten. Het gedicht is zijn troost. Hij heeft er zelf een zorgvuldig afschrift
van gemaakt en bewaart dat in een portefeuille van rood marokijnpapier achter slot.
(Eerst later liet hij den hemelsblauwen omslag maken, waarin het handschrift nu te
Weimar bewaard wordt.) Met niemand spreekt hij er over.
Zijn vriend, de kanselier, die hem direkt na zijn terugkeer in Weimar komt
bezoeken, vindt hem den eersten dag gezond en opgewekt. Maar al gauw treedt een
reactie in: Goethe, de levendige, onvermoeide causeur, wordt stil en gedrukt;
zenuwachtig speelt hij met zijn zakdoek. Nu eens maakt hij met von Müller plannen
voor een gezelligen winter, ‘zoo gezellig als in Marienbad’, hij wil in zijn salons als
't ware een ‘eeuwige thee’ organiseeren; een anderen keer is hij dit plan vergeten,
wenscht niets liever dan alleen te zijn en uit zich vol bitterheid: ‘Madame de Stael
had wel gelijk toen zij zeide: Il vous faut de la séduction. Drie maanden lang heb ik
mij gelukkig gevoeld. Nu is dat uit. Ik moet mij in mijn dassenhol begraven en zien
dat ik den winter doorkom.’ Het trof den kanselier smartelijk, hem zoo diep erotisch
en psychisch geschokt te vinden: ‘Geen wetenschap, geen kunst is in staat het
evenwicht in dit gemoed te herstellen zonder den hevigsten, innerlijken strijd. De
rijkste levenservaring, het helderste inzicht in de wereldsche dingen kan ons blijkbaar
daarvoor niet behoeden.’
Dit is de stemming, waarin gedurende den winter die volgde, het eerste gedicht
der Trilogie rijpte. De veelbetreurde Werther waagt zich weer aan
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het daglicht en deinst voor Goethe's aanblik niet terug. Hoe lang geleden dat alles!
‘Mir ist alsob du lebtest in der Frühe
Wo uns der Tau auf einem Feld erquickt...

Werther is dood: een gruwelijk einde maakte hem beroemd, Goethe moet leven:
Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren,
Gingst du voran - und hast nicht viel verloren.

In het eind van October komt een vriendin, die hij in Marienbad had leeren kennen,
met haar zuster hem bezoeken. Het is de Poolsche pianiste, de mooie Madame
Szymanowska. Zij logeert bij Goethe. Met haar doorleeft hij weer de gelukkige
zomerdagen. Zij wekt hem op, zij speelt voor hem, de spanning van zijn zenuwen
wijkt: ‘zijn oogen vullen zich met tranen, zijn hart merkt, dat het nog klopt en graag
wil kloppen.’ Voor haar noodigt hij voor het eerst weer gasten, geeft muziekavonden
en organiseert een concert. ‘Op een van deze avonden,’ zoo vertelt Goethe's jonge
vriend Eckermann, ‘toen ik wat vroeger gekomen was dan de andere gasten, nam
Goethe mij mee in zijn studeerkamer. Stadelmann (Goethe's bediende) kwam met
twee brandende waskaarsen binnen, die hij op Goethe's schrijftafel zette. Goethe
verzocht mij voor die kaarsen plaats te nemen, hij wilde mij iets laten lezen. En wat
legde hij mij voor? Zijn nieuwste, liefste gedicht, zijn ‘Elegie von Marienbad.’
Als dan begin November zijn lieve bezoekster vertrekt, is het Goethe alsof hij
Ulrike voor de tweede maal verloren heeft.... ‘Es gibt kein Vergangenes, das man
zurücksehnen dürfte, es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweiterten
Elementen des Vergangenen gestaltet und die echte Sehnsucht musz stets produktiv
sein....’ Aan Marie Szymanowska is het derde, nog in Marienbad geschreven, gedicht
der Trilogie opgedragen. Het heet ‘D i e A u s s ö h n u n g ’. Goethe berust. Zijn droom
van Marienbad, zijn laatste droom, is voorbij.
Ulrike von Levetzow heeft haar illusteren aanbidder vele jaren overleefd. Zij bleef
ongetrouwd, woonde na haar moeders dood alleen op het kasteel Trziblitz in Bohemen.
Eerst in November 1899 is zij gestorven.
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Archaïsche en modern archaïseerende kunst
door W. Jos. de Gruyter
‘Houdt altijd de Perzen, de bewoners van Cambodja en een beetje het
Egyptische voor oogen. De groote vergissing is het Grieksche hoe schoon
het ook zij’.
(Paul Gauguin, 1888)

II.
IN het eerste deel van dit artikel merkte ik op, dat onze huidige kunstwereld voor
een groot deel wordt beheerscht door een uitgesproken drang naar het archaïsche of
het primitieve. Ik constateerde het feit, indien het veroorloofd is duidelijkheidshalve
een enkelen zin nog eens te herhalen: dat juist zoovelen onzer begenadigdste en
inzichtrijkste kunstenaars welbewust de post-renaissancistische Europeesche
kunsttradities den rug toe keerden, en steun of heil zochten, en zoeken, in hun
pogingen een nieuwe kunst te scheppen, hetzij bij de Gothiek of een der voorafgaande
stijlen, hetzij - dit vooral - bij een of verschillende der exotische stijlen.
De vraag dan is deze: wat precies kan het zijn, dat onze kunstenaars in zoo sterke
mate heeft aangetrokken en nog aantrekt in de vroege Europeesche kunst van z.g.n.
barbaarsch, dus niet-klassiek karakter, en in de kunst van Azië, Afrika, Polynesië,
Amerika? Deze kunstsoorten toch liggen zóó ver uiteen, blijken onderling zóó weinig
overeenkomst te vertoonen, dat het op den eersten indruk waanzin gelijkt, er een
gemeenschappelijk element in op te sporen - voor zoover dan niet a l l e kunst op
een zelfden grondslag mag berusten! Bestaat er m.a.w. inderdaad een factor, waarin
deze zoo verscheiden kunsten zich van de post-middeleeuwsche Europeesche
onderscheiden?
Zij, die niet verder kunnen zien dan hun neus lang is en nu eenmaal zweren bij
het Europa der laatste eeuwen, zullen klaar staan met hun antwoord: de genoemde
kunsten hebben alle het ‘barbaarsche’ gemeen en de hunkering er naar in ónze dagen
beteekent enkel de nostalgie van den beschavingsmensch naar de jaren van donker
en gedachtenloos infantilisme, beteekent enkel dus terugval, zedenverwildering, het
niet aanwillen of -kunnen der cultuurverantwoordelijkheid, enz.... Aannemend, dat
zelfs ook de ergste leugen waarheid bevat, want ‘everything possible to believe is
an image of truth’ gelijk Blake het zeide, geloof ik niet, dat men deze
beschouwingswijze werkelijk au sérieux behoeft te nemen.
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Want dat onze huidige beschaving, in duizend deeltjes uiteengevallen en met
begeleidende decadentieverschijnselen zooals Hollywood-sterren, Miss Universe,
abortus en gifgassen, of wat men daar verder al of niet toe rekenen wil, eenige
overeenkomst zou vertoonen met de zoo gebonden, stellig donkere, maar verre van
gedachtenlooze middeleeuwsche cultuur, is eenvoudigweg te absurd om verder op
in te gaan. En ondanks alle neo-barbaarsche tendenzen mochten wij willen, dat wij
de kracht, de opgewektheid, de blinde zelfvergetelheid vooral bezaten van laat ik
zeggen den neger. Hetgeen ook weer niet inhoudt, dat men den natuurmensch per se
boven den cultuurmensch moet stellen!
Inmiddels komt het mij voor, dat de boven genoemde vraag inderdaad positief
beantwoord mag worden, zij het dan - dit ligt voor de hand - op een globaal
generaliseerende wijze. De bedoelde kunsten toch staan zonder uitzondering veel
verder van het naturalisme af en blijken rijker, oneindig rijker aan s t i j l .1) Laat er
nu om te beginnen echter geen misverstand ontstaan. Alle waarden in leven en kunst
zijn betrekkelijk, zoo ook hier: geen enkele kunst is denkbaar zonder een element
van stijl! Over dit woord werden boekdeelen geschreven, maar het blijkt nog steeds
even moeilijk er een bevredigende definitie voor te vinden.
In zijn De Symboliek der Kunst2) schreef Just Havelaar op blz. 24: ‘Stijl is
levens-beheersching. Stijl is geestes-concentratie. Stijl is r a s . Stijl is e e n v o u d :
rijke eenvoudigheid’. Twee bladzijden tevoren definieerde hij stijl als
‘persoonlijkheid’ en hij liet op de hierboven aangehaalde regels volgen: ‘Maar dieper
reikt het stijl-begrip’. - ‘Het stijl-principe verbreedt zich aldus tot een
cultuur-principe’. - ‘Stijl beteekent levenstucht’. - ‘Stijl beteekent een fundament:
dat, waar het op áánkomt ontstaat daaróp en daarná’. En zoo kan men voort gaan
met aanhalingen.
Met verschillende dezer definities kan ik mij niet of niet geheel vereenigen; ik
citeer ze in de eerste plaats om te doen uitkomen, hoe lastig, juister geschreven hoe
onmogelijk het is, voor dit veelomvattend begrip een werkelijk afdoende omschrijving
te vinden. Vooral hierin verschil ik van dezen veelzijdigen en geïnspireerden essayist,
dat hij uitging van de veronderstelling, dat stijl ‘aanvangt bij de persoonlijkheid’;
naar mijn inzicht kan juist daar slechts v o l u i t van gestijlde kunst worden gesproken,
waar de kunstenaar aan het persoonlijkheidsbesef nog niet toe is, dan wel er boven
uitstijgt. De uitspraak: het stijl-principe verbreedt zich aldus tot een cultuurprincipe,
lijkt mij dan ook het spannen van den wagen voor het paard.
Aan het woord stijl moet dus m.i. een beperkter beteekenis worden ge-

1) In hoeverre dit niet-naturalistisch stijlelement nu en dan mede uitkomst geweest mag zijn
van een zekere onbeholpenheid of onmacht in de technische beheersching der materie, kan
hier buiten beschouwing blijven. Au fond is dit van bijkomstig belang en daarenboven een
nooit geheel uit te maken zaak.
2) De Erven F. Bohn, Haarlem, 1918.
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hecht; anderzijds echter een ruimer in zooverre herhaald mag worden, dat geen enkele
kunst denkbaar is zonder e e n e l e m e n t v a n s t i j l . Strikt gesproken toch is het
onjuist, het impressionisme bijv. stijlloos te noemen, gelijk ook Havelaar deed.
Dubbel onjuist naar mijn inzicht, wanneer men de persoonlijkheid ziet als uitgangspunt
voor alle stijlontwikkeling; want wie zou durven beweren, dat laat ik zeggen Manet
geen persoonlijkheid was? Indien het impressionisme inderdaad volstrekt stijlloos
moest heeten, het zou niet geoorloofd zijn het als kunst te aanvaarden.
Waaruit naar ik hoop duidelijk zal zijn, dat, wanneer voor het vervolg in dit opstel
sprake is van gestijlde en niet-gestijlde kunst, deze termen gemakshalve gebruikt
worden: zij veronderstellen slechts een min of meer. Tenslotte beteekent styleeren
ordenen, schikken; het schikken van uiterlijke verschijningsvormen naar een arbitraire,
innerlijk als noodzakelijk gevoelde orde; het herscheppen van den zichtbaren
natuurvorm tot den verbeelden kunstvorm. Het stijlelement is dus, negatief uitgedrukt,
eenvoudigweg datgene waarin het kunstwerk zich van de fotografie onderscheidt.
De impressionist nu styleert niet of vrijwel niet in den plastischen en compositorischen
zin, maar terdege nog op het gebied van toon en kleur: ook de technisch meest
geperfectionneerde foto of kleurfoto zou nooit de uitdrukkingsrijke subtiliteiten
kunnen benaderen van het gamma van kleur- en toonwaarden van het
impressionistische schilderij.
Ook de zelfstandige persoonlijkheid dan is tot op een bepaalde hoogte in staat te
styleeren. Maar tot het scheppen van een stijl in den volledigen, architectonischen
zin blijkt hij uit eigen kracht nimmer in staat. Hiertoe, men weet het of kan het weten,
wordt meer vereischt en ook Havelaar erkende het waar hij in het zoo juist genoemd
werk schreef: ‘Het stijl-wezen, aanvangend bij de persoonlijkheid, zal zich, naar we
reeds zeiden, niet veredelen naarmate de persoonlijkheid meer op zich zelf is
aangewezen. Stijl en individualisme zijn twee! Integendeel evolueert het stijl-wezen
in tegenovergestelde richting: het veredelt zich naarmate de persoonlijkheid zich
inniger deel weet van een beschavingsgemeenschap’. (Blz. 30-31).
Ik zou verder willen gaan. Stijl, in den door mij bedoelden zin, kan uitsluitend
dáár ontstaan, waar een sterk centraliseerend geloofs- en (of) gemeenschapsleven
zich doet gevoelen, gelijk in Europa tijdens de Middeleeuwen het Christendom. En
hier mag met eenige klem aan worden toegevoegd, dat het niet voldoende is dat een
kleiner of grooter groepje menschen eender voelt en denkt: vereischt wordt, dat een
enkel bindend levensinzicht zich in breede lagen van een volk doet gelden, dat bij
wijze van spreken g e h e e l een volk door één centrale Idee wordt beheerscht, één
centraal Gezag gehoorzaamt - en gehoorzaamt, let wel, met het hart, niet enkel met
hoofd of hand! Pas dan ontstaat de groote, gestijlde kunst, welke steeds een dienend
en functionneel karakter draagt, geen eigen gezag bezit of bezitten
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wil, maar enkel een uitdrukkingsmiddel wil zijn van het gezag, dat in de oudheid
altijd wortelde in de geloofsovertuigingen van een volk.
Alle archaïsche kunst van exotische landen en van het oude Europa wás een
uitdrukkingsmiddel van zulk gezag, kon daarom in hooge mate stijlkrachtig zijn;
vertolkte hetgeen de menschheid in diepsten grond bezielde en werd gevoed door
de kostbare bloedsappen van het volk, gerugsteund door een sterke en levende traditie.
Het doet in dit verband niet ter zake, of ge het primitiefste korwarbeeldje uit Nieuw
Guinea of de geacheveerdste Gothische kathedraal ziet: bij alle deze tallooze
kunstproducten treft op steeds andere wijze het duidelijk afgerond, overtuigd en
overtuigend stijlbesef, waarvan deze uitingen tot in hun kleinste onderdeelen
doortrokken waren. De stijl was het objectieve en het eeuwige, dat door den
kunstenaar - zich veel meer gemeenschapsinstrument voelend, dan scheppende
persoonlijkheid wetend - als het ware naar buiten werd geprojecteerd. Buiten den
voorstellingsinhoud van het kunstwerk om, maar steeds ten nauwste daarmee
verbonden, drukte de stijl de geestelijke levenshouding uit, welke op een gegeven
tijdstip en voor een gegeven volk ‘voor altijd en voor allen’ gold.
Ook Europa dan heeft in tijden van sterk gecentraliseerd cultuurleven een volledig
gestijlde kunst gekend, en wel een kunst van een bijna verblindende schoonheid,
diepte en veelzijdigheid. Een kunst, waarmee naar mijn gevoel misschien enkel de
Chineesche van den Chou tot en met den Sung tijd kan wedijveren. Echter, hoe kort
duurde het geweldig bloeitijdperk onzer Middeleeuwen in vergelijking met den
levensduur der groote stijlen van het Oosten!
Moet niet de reden gezocht worden in het weliswaar rijke, maar weinig harmonische
van de Westersche cultuur, waarvan reeds sprake was in het eerste deel van dit opstel?
Men vergete toch nooit, dat het Europeesch geestesleven en daarmede ook de
Europeesche kunst gefundeerd is op den dualistischen grondslag van een Grieksch
en een Christelijk levensbeginsel, welke van huis uit in menig opzicht lijnrecht
tegenover elkaar stonden. Geheel ons verleden en zelfs ons heden is te zien als een
aanhoudende strijd tusschen de twee, waarbij het Grieksche, het specifiek Westersche,
redelijke en materieele beginsel, het al meer gewonnen heeft van het eigenlijk
Christelijke, dat in oorsprong en in hoofdzaak Oostersch mystiek was.
Is het niet veelbeteekenend, dat het Christelijk geloof, van den beginne af aan door
de Grieksche wijsbegeerte beïnvloed, tien moeilijke eeuwen van voorbereiding noodig
had vóór dat het zich aesthetisch voluit verwezenlijken kon in den specifiek
Christelijken stijl, in die onvergelijkelijke gebouwen en beelden en schilderingen
namelijk van den Romaanschen en (vooral v r o e g ) Gothischen tijd; terwijl na vier
eeuwen reeds de Antieke oriënteering de machtige Middeleeuwsche stijltraditie zou
ondermijnen en spoedig geheel te
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gronde richten? Waaraan toegevoegd mag worden, dat de Gothiek, door haar
centraliseerende, als het ware vertikale krachten, in het verleden aanmerkelijk
stijlscheppender bleek dan de zich onvermijdelijk in het naturalisme en het
individualisme verliezende Grieksch-Romeinsche levenshouding. Men moet mij de
‘sweeping statement’ ten goede houden, wanneer ik de geleidelijke ontbinding van
het Europeesch stijlgevoel in de kunst tijdens, na en reeds voor de Renaissance voor
een flink deel beschouw als gevolg van de overwinning van het z.g.n. klassiek op
het z.g.n. barbaarsch beginsel in ons cultuurleven.
Want er is zeker sprake geweest van een langzaam ontbindingsproces van het
stijlwezen, het stijlbesef, het styleerend kunnen in de beeldende kunsten van Europa;
eigenlijk is het sedert de Middeleeuwen een voortdurend heuveltje-af geweest, zij
het dan met duidelijke ups en downs. En de zeldzame, ja ongehoorde rijkdommen
onzer picturale schilderkunst, of misschien moet ik hier duidelijker van
schilderijenkunst spreken, kunnen dit enorm verlies geen oogenblik vergoeden. De
verslapping en ontaarding van het stijlbegrip van den Westerling, in de tweede helft
der vorige eeuw een schrikbarend uiterste bereikend, was onverbiddelijk het gevolg
van het afnemen der bezielende, centraliseerende krachten in het geloofs- en
gemeenschapsleven; uitkomst m.a.w. van een hopeloos en schijnbaar niet te stuiten
differentiatieproces. De Renaissance, de Reformatie, in bepaalden zin ook de
Revolutie, hoe veel wij aan deze R's ook te danken mogen hebben, zij zijn symptomen
van een cultureel scheidingsproces, waarin tenslotte de Romantiek als vierde R een
zekere compensatie moest brengen. Want au fond is de romantiek de ontroerende,
maar machtelooze hunkering naar de verloren levenséénheid; machteloos, in zooverre
zij niet stijlscheppend was of zijn kón. Men droomt zich hetgeen in de werkelijkheid
niet langer mogelijk blijkt.
Ik herhaal, dat wij veel te danken hebben aan de Renaissance en al hetgeen daarmee
in direct of indirect verband staat, en ik ben mij er van bewust, dat menigeen protest
zal aanteekenen bij veel van het bovenstaande. Stellig valt, bij een nauwkeuriger
zich rekenschap geven, op deze zienswijze het een en ander af te dingen. Maar in
hoofdzaak toch komt het dan hierop neer, dat Middeleeuwen en Renaissance,
niettegenstaande hun in het oog vallende, principieele verschillen, op een soms bijna
onuitwarbare wijze in elkander overvloeien: het normatief idealisme van den Antieken
schoonheidscultus bijv. kleedt en tempert, maar vervlakt en schaadt tevens het zoo
vurig vergeestelijkt realisme der Gothische plastieken, welke hierdoor veelal winnen
aan uiterlijk harmonische vormbeheersching, maar inboeten aan directe, extatische
uitdrukkingsrijkheid; terwijl anderzijds in de kunst van den z.g.n. Modernen tijd zich
telkens weer overduidelijk ‘barbaarsche’ trekken afteekenen (Barok, Romantiek,
Expressionisme).
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Dit nauw vervlochten zijn van het Antieke en het Christelijke beginsel in de
Europeesche cultuur en kunst overbrugt de kloof tusschen de beide evenwel niet;
wèl camoufleert het deze min of meer en maant ons tot voorzichtigheid in onze
bepalingen. Het valt bijv. niet moeilijk, op bepaalde punten en met betrekking speciaal
tot Griekenland, de hierboven gemaakte uitlating over een ‘zich onvermijdelijk in
het naturalisme en het individualisme verliezende’ Antieke levenshouding te
ontzenuwen.1) Het is mij echter geenszins er om te doen, hier wetenschappelijk exacte
formuleeringen te geven, maar enkel om groote historische richtlijnen te trekken. En
dan lijkt het geheel gerechtvaardigd, de Middeleeuwsche kunst als een volledig
gestijlde, en daarmee als een v a n h e t n a t u u r b e e l d a f w i j k e n d e te
omschrijven, de kunst van den Modernen tijd daarentegen als een in steeds sterker
mate a a n h e t n a t u u r b e e l d g e b o n d e n e ; mits men daarbij de groote
verwikkeldheid der cultuurstroomingen dan niet uit het oog verliest, en vooral beseft,
dat in de late Middeleeuwen de Renaissancistische ontwikkeling reeds voorondersteld
was.2)
Naar aanleiding van dit laatste zou de vraag kunnen opkomen, in hoeverre de
Europeesche kunstontwikkeling in haar geheel niet onvermijdelijk moet heeten. Wie
bijv. een groote verzameling Chineesche kunstproducten bijeen ziet, zal eveneens
getroffen worden door de vele uiteenloopende en zelfs tegenstrijdige stijlopvattingen
er in uitgesproken; stijlverschillen, die soms verklaard kunnen worden uit vreemde
invloeden, maar veel vaker gezocht moeten worden in de verschillende tijden van
ontstaan. Ook in de Chineesche kunstontwikkeling toch onderscheidt men een
Archaïsch of Barbaarsch tijdperk gedurende de drie dynastieën (San-tai), vervolgens
een Middeleeuwsch, en van den Sung tijd af een Modern tijdperk, met veel in het
laatste, dat overeenstemt met onze Renaissance, Barok en Rococo.3)
1) Want wat het i n d i v i d u a l i s m e aangaat, er was meer sprake van een indringend concrete
portretkunst, dus ook van de erkenning van het individueel geestes- en zieleleven, ten tijde
der Gothiek dan in de Helleensche kunst, terwijl de Middeleeuwen behalve de verplichte,
vrijwel onpersoonlijk begrepen kerkelijke vroomheid ook de mystiek kenden, welke terdege
en rechtstreeks opbloeide uit de individueele Godservaring. Het is dus zeker gevaarlijk,
zonder nadere aanduidingen de Antieke en Renaissancistische kunst ‘individualistisch’ te
noemen, de Gothische daarentegen ‘niet-individualistisch’ - hetgeen toch vaak gedaan wordt!
En wat het n a t u r a l i s m e betreft, al valt het dan heel wat moeilijker tegen dit kardinale
onderscheid veel in te brengen, het zou toch voortvarend of gemakzuchtig moeten heeten
wanneer men de verschillen tusschen de Antiek-Renaissancistische kunst en de
Middeleeuwsche uitsluitend terug zou willen brengen tot het naturalistisch en
niet-naturalistisch aspect dezer kunsten; tot een dogmatisch vaststellen dus van het
‘ideoplastisch’ karakter der Gothiek en het ‘physioplastisch’ karakter der Renaissance, indien
ik mij van Van Doesburg's termen bedienen mag. Ook hier is het een geven en nemen; ook
hier dwingen de feiten tot de erkenning, dat een scherpe grenslijn niet te trekken valt: zoo is
de figurale versiering op veel Grieksch vaatwerk eer ideoplastisch dan physioplastisch te
noemen, daarentegen moet reeds bijv. van het beeldhouwwerk aan de Notre Dame te Parijs
- XIIIe eeuw! - wellicht het omgekeerde geschreven worden.
2) De late Gothiek, speciaal het Flamboyant in de architectuur, vormt duidelijk een overgang
tusschen Middeleeuwsch en Modern en mag met evenveel recht tot het laatste als tot het
eerste worden gerekend; ik verwijs den belangstellenden lezer voor de uitwerking dezer
gedachte naar Henry-Russell Hitchcock Jr.: Modern Architecture, Romanticism and
Reintegration, Payson and Clarke Ltd, New York, 1929.
3) Vgl. bijv. het onlangs verschenen werkje van William Cohn: ‘Chinese Art’, the Studio Ltd.
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Wanneer men echter het geheel der eeuwenoude Chineesche kunst overziet en met
de Europeesche vergelijkt, zal men toch tot de erkenning komen, dat de Chineesche
kunst stijlkundig een aanmerkelijk homogener beeld te zien geeft dan de Europeesche,
welke laatste zich kenmerkt door een steeds onrustiger afwisseling van vaak
tegenstrijdige elementen, door een opeenvolging van stijlen, scholen en modes in al
sneller tempo, door een vervanging in toenemender mate van de collectieve traditie
door het individueel aesthetisch experiment, kortom door een geest van toegespitste
differentiatie en verregaand eclecticisme.
Het ligt niet in mijn bedoeling, deze ontwikkeling in haar successieve stijlen of
pseudostijlen hier nader te schetsen. Globaal generaliseerend zien wij eenerzijds in
de kunst een verstarring op den duur in het z.g.n. Academisme - men kan zeggen:
de leer van het officieel Grieksche, allengs geworden tot een koud, leeg en slap recept
voor de fabricage van paleizen, standbeelden en schilderijen - anderzijds als het ware
een vervloeiïng, een zich steeds verder verliezen, in het z.g.n. Naturalisme. Deze
groote naturalistische strooming, eveneens terug te voeren tot het Grieksche beginsel,
maar in tegenstelling tot het doodend Academisme zich steeds vernieuwend en
waardevol blijvend, mede door de assimilatie van barbaarsch romantische elementen,
deze naturalistische strooming mondde tenslotte uit - men zou tegelijk van een
culmineeren en een vervluchtigen kunnen spreken - in het z.g.n. Impressionisme.
Bij het bovenstaande dient men in het oog te houden, dat zoowel het Academisme
als het Naturalisme volkomen physioplastisch waren, het eerste op verstandelijk
normatieve, het tweede op emotioneel illusoire wijze. Beide geven niet de gestijlde,
innerlijke essentie der dingen, maar hun uiterlijke, lijfelijke verschijningsvormen.
Schijnbaar bezit het Academisme nog een zekere stijlkracht, in zoo verre het n.m.l.
tot de intellectueele idealiseering, de idealiseering langs den weg der systematiek
verkregen, zijn toevlucht neemt. Het Naturalisme is in zijn uiterste consequentie het Impressionisme - b i j w i j z e v a n s p r e k e n s t i j l l o o s . Naar men weet
heeft het Impressionisme zich in de bouwkunst in het geheel niet meer kunnen
verwerkelijken, in de beeldhouwkunst slechts heel betrekkelijk; zijn kracht en
beteekenis lagen bijna geheel op picturaal schilderkunstig terrein.1)
Ook dit schilderkunstig Impressionisme echter is kenmerkend het product van een
innerlijk verdeelde en weinig levenskrachtige beschaving. De verhouding tusschen
kunst en leven in de tweede helft der vorige eeuw was volstrekt onzuiver, totaal
ontwricht; er was nauwelijks sprake meer van eenige verhouding! Wij aanvaarden
het impressionisme, daar we ermede

1) Ook een kunst als die van het dansen was in ernstig verval geraakt. De oude volksdansen en
de latere ceremonieele rondedansen hadden reeds lang in Europa afgedaan. Bevoorrechte
kringen genoten nog het schouwspel van het klassiek ballet en voor zoover ‘men’ nog danste,
gold het slechts den lyrisch individueelen gezelschapsdans, die bij alle gratie enkel uitdrukking
gaf aan een beperkt burgerlijk sentiment.
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vertrouwd zijn, er bij wijze van spreken in opgroeiden, maar feitelijk is het zoowel
ten goede als (in het bijzonder) ten kwade, een hoogst opmerkelijke kunstsoort. Wat
zijn kleurgevoeligheid aangaat, mag het impressionistische schilderij ongeëvenaard
heeten in de ontwikkeling der schilderkunst. Niemand bereikte bloemachtiger
verfijningen van kleur en toon en licht dan Floris Verster in zijn glanzende
bloemkransjes, niemand noteerde ooit subtieler geschakeerde tintwaarden dan Isaäc
Israëls in enkele zijner beste naakten.
Maar de kracht van het Impressionisme lag in zijn exclusivisme: er mede rekening
houdend, dat enkele kunstenaars ook in schijnbaar impressionistische doeken het
impressionisme ontstegen - de zoo juist genoemde Verster bijv. - moet nadrukkelijk
geconstateerd worden, dat deze opperste verfijning in een bepaalde richting bereikt
werd ten koste van tienmaal, honderdmaal belangrijker kwaliteiten. Lijn, vorm en
compositie, elken geestelijken inhoud en elk architectonisch of monumentaal gericht
stijlbesef, werden door den impressionist verwaarloosd. Het menschelijk en
maatschappelijk element in de kunst werd tot een minimum gereduceerd, maar ook
de reactie op de natuur was hoogst éénzijdig: tenslotte blijkt het Impressionisme even
arm aan elementaire als aan cultureele waarden.
Men kent de uitspraak van den veeschilder Willem Maris, die zeide geen koeien,
maar het zonlicht te schilderen.... Ook Van Gogh zou later de zon schilderen, keer
op keer, ook de Duitsche en Vlaamsche expressionisten zouden het doen, maar zij
poogden de bewogen visie der oude zonaanbidders te heroveren, zij zagen de zon
weer in haar tintelende pracht: een magisch laaienden vuurbol, van zijn eigen
lichtschichten omcirkeld, een vonken spattend, kosmisch wonder, bron van alle
bestaan en symbool voor het leven. Van zulk een visie had Willem Maris nooit
kunnen droomen. Hij was geen scheppende geest, maar een passief temperament.
Hij heeft de dingen niet liefgehad met die liefde, welke niet stil blijft staan bij het
streelen van den huid, maar door tast naar het hart, naar de verborgen levenskernen.
Zijn kunst, het Impressionisme, het was een zintuigelijk ondergaan der dingen, geen
geestelijk reageeren daarop.
Een verzet tegen dit Impressionisme kon niet uitblijven en het nam geweldige
afmetingen aan: het werd een zich schrap stellen tegen de geheele
post-middeleeuwsche Europeesche kunstontwikkeling. Het is geen toeval, dat mijn
gedachten zoo juist van Willem Maris afdwaalden naar Van Gogh. Want Van Gogh,
Cézanne en Gauguin, om ons tot de schilderkunst te bepalen, behoorden tot de eersten,
die een nieuwen weg insloegen, die in hun werk het menschelijk en cultureel element
in eere herstelden en naar een meer gestijlden uitdrukkingsvorm zochten. En het is
geen toeval ook, dat Cézanne's kunst - hoewel traditioneeler dan die der beide anderen
- herinneringen oproept aan de oude Chineesche schilderingen (zijn gezichten op
den berg Sainte Victoire!), dat Van Gogh reeds in zijn vroege teekeningen
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onwillekeurig bij de Gothiek aanknoopte; en dat Gauguin, naar ik reeds in het eerste
deel van dit opstel meldde, Europa radicaal ontvluchtte en naar de Stille Zuidzee
voer.
Men begreep, dat op het Impressionisme niet voort te bouwen viel. Men voelde,
dat men doodgeloopen was in een sensitivistisch individualisme van burgerlijke
beperktheid. Vaag en verward voelde men, dat men reeds eeuwenlang een verkeerde
richting was uitgemarcheerd; dat atmospheer en stofuitdrukking, perspectief en
anatomie, het laatste woord niet mochten zijn in de schilderkunst; dat stemmingskunst
anarchie en ontucht beteekende; dat een te picturale of pittoreske voordracht afleiden
kan van het wezenlijke dat men wilde uitdrukken; dat de natuur tenslotte geheel
anders en oneindig expressiever kon worden uitgebeeld, dan de zoo geheeten
naturalisten het deden of gedaan hadden.
Men begreep weer wat de waarde was van het lineaire en het plastische in de kunst,
men besefte, wat een regelrecht psychische kleur beteekende en vermoedde, wat het
woord s t i j l inhield. De rechten van het vlak werden in eere hersteld, hardnekkig
werd gestreefd naar de compositorische éénheid van het schilderij, naar de structurale
éénheid van het beeld. Langs verschillende wegen trachtte men de verloren contacten
met het leven te herstellen, maar vooral ook wilde men iets uitdrukken: een
levenshouding of levensgeloof. Kortom, men jaagde vurig een ideoplastischer kunst
na!
En men zag opnieuw, met iets dat aan een verbijstering grensde, de Gothische
kathedralen met hunne reeksen van langgerekte, strakgestijlde, subliem gerhythmeerde
heiligenbeelden, al dien tijd bij wijze van spreken in het artistiek verdomhoekje
geduwd. Men zag een Japansche kleurprent, een Chineesch grafbeeldje, en onderging
met heimwee de bekoring van het argeloos gestijlde, het tegelijk volkomen natuurlijke
en volkomen geestelijke. Men ontdekte de vergeten verzamelingen van onder het
stof bedolven ethnografische voorwerpen, indertijd als buit medegesleept uit verre
landen, maar tot dan toe waardelooze prullen of amusante rariteiten geacht. Een
verdwaalde zeeman of een fantastische zendeling, een minnend paartje ook hadden
ze per abuis wel eens bekeken, maar eenige intelligente menschen niet te na gesproken
meenden de kunstzinnigen hun tijd beter te kunnen gebruiken; bijv. door zich blind
te staren op de Aphrodite van Milo in het Louvre: Griekenland was toch maar ‘the
most artistic nation in the world’ geweest, zooals mijn catalogus van het Britsche
museum mij inlicht!
Thans echter raakten de ziende geworden blinden in een weleens critieklooze
verrukking over de kleedingstukken van raffia, lamawol of geklopten boomschors;
de kunstig gesneden speren en bijlen; het woest uitwaaierend ornament der Dajaksche
schilden of het straf bedwongene, geometrische der Negerweefsels; de wonderkleurige
dansratels of het onvolprezen aardewerk van Amerikaansche Indianenstammen; de
ongehoord grillige idolen van de
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Stille Zuidzee en de plastisch zoo prijselijke, vreemd vereenvoudigde maskers en
beelden der Bakuba en Baluba volkeren uit het zwarte hart van Centraal Afrika. De
Duitsche schrijver Von Sydow, stellig de eerste de beste niet, ving een zijner
geschriften aldus aan: ‘Die einzigen Museen die uns heute etwas Wesentliches
bedeuten, sind die Sammlungen der Kunstwerke primitiv exotischer Völkerschaften’....
Een uitspraak, die ik overigens graag voor rekening van den schrijver laat.
Deze belangstelling voor de ethnografie en de archeologie is begrijpelijkerwijze
niet zóó plotseling uit den hemel komen vallen, als de leek uit het bovenstaande zou
kunnen opmaken; en dit zoowel aesthetisch als wetenschappelijk gesproken! Had
men van de oudste tijden af, zij het uiterst sporadisch, wel belangstelling getoond
voor de primitieve beschavingen waarmee men in contact kwam (Herodotus, Tacitus),
ook de belangrijke geestelijke aanraking met de hoogstaande Aziatische culturen
wortelde reeds in een betrekkelijk ver verleden.1) Van een werkelijk ontwaken der
belangstelling voor ethnografie en ethnografica was niettemin pas sprake in het laatste
deel der XIXde eeuw. Wetenschappelijk beschouwd gaf in het complex factoren,
dat hiertoe bijdroeg, de ontwikkeling van het biologisch inzicht en het daarmee
verband houdend geloof in een aanvankelijk veel te mechanisch opgevatte evolutieleer
den doorslag. Toen pas werd het immers geheel duidelijk, dat de hoogere culturen
1) Eenige nadere gegevens mogen hier niet achterwege blijven. Tegen de zeventiende eeuw
hadden de reisbeschrijvingen van onderzoekers, de aanteekeningen omtrent zeden en gebruiken
van exotische volken door missionarissen e.d., enkele letterkundigen gelijk Thomas More
en vooral Voltaire sterk beïnvloed. Later zouden filosofen en psychologen als Montesquieu,
Locke, Diderot, Rousseau, de beteekenis der ethnografische studie duidelijk inzien, al werd
deze weleens voor louter politieke doeleinden gebruikt of.... misbruikt.
Kwam de Europeaan er pas omstreeks 1800 toe de Indische litteratuur te onderzoeken, met
de Chineesche cultuur en kunst was men reeds eeuwen vroeger eenigermate vertrouwd
geraakt. De burgerlijke vrijheid en de godsdienstige verdraagzaamheid in China maakten
diepen indruk op ontwikkelde Westerlingen. Het Chineesch monarchisme bleek aanmerkelijk
democratischer dan het Europeesch despotisme dier dagen, terwijl het beroemd tolerantie-edict
van den keizer K'ang-hsi (1662-1722), uit de Ch'ing dynastie der Manchu-Tartaren, wel heel
schril afstak tegen de vernietiging van alle Westersche religieuze verdraagzaamheid in de
opheffing van het edict van Nantes door den Europeeschen tijdgenoot van K'ang-hsi: Lodewijk
XIV.
Ook de kunst van China werd sedert de vijftiende eeuw door den Westerling gewaardeerd,
speciaal de door den Chinees zelf nooit zoo hoog aangeslagen ceramiek; naar men weet,
noemt de Engelschman nog altijd alle porselein ‘China’. Men kan inderdaad de Europeesche
porseleinindustrie beschouwen als een zijtak der Chineesche, zonder dat in de Westersche
landen het Oostersch product uit de Ming of Ch'ing tijden ooit werd geëvenaard, laat staan
dus dat uit den grooten, voorafgaanden Sung tijd! Behalve het porselein werden ook de
Chineesche weefsels en het lak- en jadewerk bewonderd; met de kunstproducten der oude
en machtige stijlperioden is men evenwel pas in de laatste decenniën vertrouwd geraakt.
De bestudeering der Indische geschriften heeft later bepaalde Europeesche kringen eveneens
sterk beroerd. Schopenhauer prees geestdriftig de leer der Oepanisjads als ‘het product der
hoogste menschelijke wijsheid’ en beïnvloedde heel sterk den toonkunstenaar Wagner, die
zich Boeddhist noemde (De schets voor de Overwinnaars uit 1856, en later overduidelijk in
de Nirvanamystiek van het Nibelungenpoëem) Deze - speciaal religieuze - invloed van Indië
op het Westen heeft den laatsten tijd veld gewonnen, men denke slechts aan de Theosofie
en verwante bewegingen, aan de bewondering voor figuren als Krishnamurti, Rabindranath
Tagore, Gandhi e.d. Ook de Indische plastieken echter waren niet zonder invloed op bijv.
de beeldhouwers Maillol en Mendes da Costa, om een wellicht willekeurige greep te doen
onder Europeesche kunstenaars der laatste tijden.
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te staan hadden met de z.g.n. barbaren en hun tot dan toe minderwaardig geachte
kunstproducten!
Artistiek gesproken was in het bijzonder de ontdekking der Negerkunst omstreeks
1906 door de Fransche schilders De Vlaminck, Picasso, Derain e.d. van groote
beteekenis. Inspireerden zulke uiteenloopende schilders als Whistler en Van Gogh
zich reeds op de Japansche kleurhoutsneden; teekenden zich in de bouwkunst van
den Amerikaan Frank Lloyd Wright, en via deze op tallooze andere Europeesche
architectuuruitingen, zoowel Egyptische als Chineesche trekken af, terwijl Wright
op lateren leeftijd tevens het ornament der Maya's en der N. Am. Indianen ten
duidelijkste benutte; toonen verschillende werken van bijv. John Rädecker sterke
verwantschap met Azteeksche, ook wel Egyptische plastieken, - en zoo kan men
voort gaan met het noemen van voorbeelden, - het zijn toch wel in de allereerste
plaats de Afrikaansche en de Polynesische en Melanesische beelden en maskers, die
een loswoelende en revolutionneerenden invloed uitoefenden en zonder welke noch
het Cubisme, noch het Expressionisme de vormen zou hebben aangenomen, die wij
kennen.
Door dit alles kwam de kunst op wel zeer losse schroeven te staan en het had er
soms veel van, dat de Europeesche kunstenaar de wereld had gewonnen, maar zijn
ziel verloren. Dat hij het onder alle omstandigheden opperbest bedoelde, het behoeft
m.i. niet betwijfeld te worden; maar wie eerlijk de feiten onder oogen ziet, wie grondig
en langdurig het oude met het nieuwe vergelijkt, moet noodgedwongen tot de slotsom
komen, dat de tegenwoordige archaïseerende pogingen deze vergelijking geen
oogenblik kunnen doorstaan en doorgaans heel problematisch aandoen.
Zoo lijkt het mij vrijwel uitgesloten, dat niet iedere kunstzinnig aangelegde lezer
of lezeres de verschillen zal voelen tusschen het hier gereproduceerd Negermasker
(afb. 4) en Cantré's uit het Cubisme en Expressionisme voortgekomen vrouwekop
(afb. 3) De beide werken zijn duidelijk gedeformeerd, wijken dus sterk van het
natuurbeeld af, maar hoe ernstig, hoe noodzakelijk, hoe kinderlijk eenvoudig en
direct zijn de deformaties van het zoo vast gebouwd Negermasker, en hoe willekeurig,
opzettelijk bedacht en vooral week aesthetisch die van Cantré's plastiek! De twee
andere reproducties op dezelfde prentpagina brengen duidelijker voor den leek de
oogenschijnlijke overeenkomsten tusschen modern en primitief in beeld, al behoeft
er daarom nog geen sprake te zijn van wat men plagiaat noemt. Dat de beeldhouwer
Jespers zulke Sumatraansche plastiekjes - de hier afgebeelde heeten Debatahidoep
en Pasili en zijn uit Baros afkomstig - zou kennen, is trouwens niet waarschijnlijk.
Maar dat hij vertrouwd zal zijn met megalitische overblijfselen van het Steenhouwend
volk1) - waarop deze plastiekjes schijnen terug te gaan - met bijv. de beroemde beelden
van het

1) Zie Kohlbrugge: Systematisch en Beschrijvend Leerboek der Volkenkunde, blz. 187-189 en
blz. 276.
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Paascheiland, het staat voor mij onomstootlijk vast! En dan is hetgeen Jespers te zien
geeft niet meer dan een weifelende en zeer twijfelachtige herhaling van wat in oeroude
tijden gewrocht werd.
Ondanks de enorme belangstelling voor de exotische kunsten en het
‘mediaevalisme’ onzer dagen bleven zoowel de wetenschappelijke als de kunstzinnige
reacties van den Europeaan op het archaïsche of primitieve doorgaans zeer
ontoereikend en daardoor vaak verwarrend en onvruchtbaar. Want generaliseerend
gesproken bleef de v o l l e d i g e reactie uit. En dit niet alleen, maar zij werd en wordt
welbewust verworpen! Zij wordt van kunsthistorische zijde nog steeds verworpen
als zijnde onwetenschappelijk en subjectief, zij wordt van de zijde der kunstenaars
verworpen als zijnde te ethisch, etcetera! Hoeveel hoogmoed en hoeveel verblinding
schuilt hier eigenlijk niet in en hoe spreekt hier de versnippering van ons cultuurleven
niet uit. Hoe gemakkelijk ook is after all said and done deze houding aan de beide
kanten, hoe gemakkelijk althans in vergelijking m e t h e t g e e n w e r k e l i j k
v e r e i s c h t w o r d t , met hetgeen ons werkelijk verder zou kunnen helpen.
Ik voor mij ben steeds een groot bewonderaar geweest van de zuiverste uitingen
in de tegenwoordige z.g.n. technische kunsten: de functionneele bouwkunst, de film,
enz. Het komt mij voor dat deze bewondering niet in strijd behoeft te zijn met een
liefde voor het archaïsche en dat Gauguin, had hij in onzen tijd geleefd, toch niet
had kunnen ontkennen dat de woningen van Le Corbusier of Lurçat, van Oud, Rietveld
of Van Ravesteyn evenmin ‘den Menschen von Raum und Unendlichkeit trennen’1)
als zijn Maorische hut op Tahiti. Maar wat beteekenen de bezielde, edele producten
dezer enkele diep toegewijde, technisch gerichte kunstenaars in vergelijking met het
vele afschrikwekkend leelijke en verregaand zedelooze dat de technisch industrieele
cultuur tot dusver de geheele wereld bracht? En wie zal ontkennen, dat ons
wetenschappelijk levensbewustzijn dringend, dringend behoefte heeft aan de
aanvulling of verdieping door een magischer levensbewustzijn; juister misschien
uitgedrukt, dat men behoefte heeft aan een vollediger versmelting der beide.2)
Maar indien wij ons dan tot het archaïsche wenden, laten wij er diep van
doordrongen zijn dat een enkel aesthetische reactie even waardeloos is als een enkel
verstandelijke. De laatste leidt te vaak tot drogen specialisten-arbeid, waarvoor men
terdege een zekere waardeering mag hebben, maar waaraan het bewonderend hart
nooit deel krijgt en dat daarom ook nooit

1) Men zie het citaat uit Noa Noa in het eerste deel van dit artikel.
2) Want nog altijd gaapt de kloof tusschen het Grieksche en het Gothische beginsel; het
Grieksche echter heeft voor ons alle arcadische lieflijkheid verloren en laat een ijzersmaakje
na in den mond, het Gothische daarentegen is bij wijze van spreken zijn godsdienstig anker
kwijt en dobbert als een stuurloos bootje over de wijde levenszeeën. En de breuk in Europa
dreigt tot een breuk in de wereld te worden (Stalin - Gandhi; Japan - China).
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betrokken kan worden in de sfeer der volledig menschelijke, scheppende of
herscheppende werkzaamheid. De eerste geeft anderzijds alle aanleiding tot een
gemakkelijk zich toeëigenen van exotische uitdrukkingswijzen, die onvoldoend
begrepen en doorleefd zijn; ja tot een onwillekeurig spelen met oude kunstvormen
zónder begrip van, of respect voor, hun eigenlijke geloofsinhouden. En stellig kan
men in zulke archaïseerend moderne pogingen het een en ander uit aesthetisch oogpunt
genieten, maar de groote kunst, de werkelijke kunst wordt nooit in de eerste plaats
genoten, maar ervaren! De werkelijke kunst wordt met lichaam en ziel en geest
geloofd.
Eenerzijds moeten wij dus erkennen, dat een uitspraak gelijk deze van Prof. Krom:
‘De moeilijkheid blijft altijd, dat wie zich met vrucht aan de studie van exotische
kunst wil wijden, kwaliteiten van den kunstenaar met die van den geleerde moet
vereenigen of althans - want zulk een combinatie is uiterst zeldzaam - zich bewust
moet blijven van wat hem naar een dier beide kanten ontbreekt’1) helaas te zeer nog
tot de uitzonderingen gerekend moet worden; anderzijds moeten wij leeren inzien,
dat de archaïseerende tendenz bij vele moderne kunstenaars heel wat minder edele
en noodzakelijke vormen aanneemt dan bij Gauguin indertijd het geval was.
Niet Gauguin lijkt mij representatief voor deze tendenz, maar eer Picasso. Picasso,
de eclecticus bij uitnemendheid, symbool voor het moderne kunstleven in zijn
geniaalste en tegelijk gevaarlijkste vormen. Picasso, die het stellig nooit in zijn hoofd
zou halen den een of anderen oceaan over te steken en zich de eenzaamheid en de
ongemakken van een primitief leven op den hals te halen - waartoe, wanneer men
tot hetzelfde resultaat kan komen in zijn atelierstoel gezeten en een aantal fraaie
plaatwerken over exotische kunst bekijkend?
In Picasso blijkt het Europeesch differentiatie-proces aesthetisch zoo ver te zijn
gegaan, dat hij achtereenvolgens of zelfs gelijktijdig in een half dozijn verschillende
‘stijlen’ kan werken; een uiting van stijlontucht, die mij heel wat ernstiger voorkomt
dan de z.g.n. stijlloosheid van den impressionist. Ik beeld hier van zijn hand een
betrekkelijk willekeurig gekozen werk af, waarin hij s c h i j n b a a r de primitief
exotische mentaliteit aanmerkelijk nader komt dan ooit Gauguin het deed. (Vgl. afb.
8 met de afbeeldingen 7 en 9 en 11). Schijnbaar, niet werkelijk! Want Gauguin heeft
de ongebroken natuurlijkheid, de dierlijke goedheid van den vreesbevangen primitief
veel dieper verstaan, dan Picasso in zulk een hypergecompliceerd, intellectueel
demonisch schilderij.
Men verdiepe zich eerst eens in het als afb. 11 gereproduceerd dansmasker uit
Nieuw Ierland. - Zulk een product staat in geen enkele relatie tot wat

1) Uit een inleiding voor Th.B. van Lelyveld: De Javaansche Danskunst, Van Holkema en
Warendorf, Amsterdam, 1931.
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wij poëzie of symboliek noemen; het heeft geen enkele ‘beteekenis’, verbergt geen
enkelen ‘zin’, naar Westersche begrippen geoordeeld. Het is bij alle
onwaarschijnlijkheid even natuurlijk als de natuur zelf. De mensch, de kunstenaar,
staat nog niet b u i t e n de groote natuurkrachten en -invloeden, maar wordt er geheel
door gedragen, blijkt er geheel in opgenomen. Zijn kunst is de uitspraak van een nog
ongedifferentieerd levensbewustzijn. Zoo kent hij geen verschil tusschen namen en
dingen, tusschen het afbeeldsel en het afgebeelde, tusschen ziel en stof, tusschen
werkelijke en gedroomde gebeurtenissen. Vooral ook is hij absoluut niet bij machte
te onderscheiden tusschen het subjectieve en het objectieve. Het subjectief verbeelde
is voor hem niet enkel ‘waarheid’, maar evenzeer ‘werkelijkheid’. Een dansmasker
gelijk dit, waarin de vormen van plant, dier en mensch zich onuitwarbaar
dooreenstrengelen, heeft in de verste verte niets te maken met de aesthetische
belichaming van de een of andere allegorische gedachte, maar was voor den
primitieven mensch objectieve, tastbare, drastische werkelijkheid.
Hoe fantastisch ongerijmd de vormgevingen ook mogen schijnen, zij overtuigen
van een duidelijk, onaanrandbaar stijlgevoel. Deze volstrekte stijlkundige
ondeelbaarheid dankt het primitieve kunstwerk aan de hevigheid der emotioneele
levensreactie van den kunstenaar, aan de onvoorwaardelijkheid van zijn geloof in
hetgeen óns enkel kinderlijke inbeelding of bewuste fantasie toeschijnt. Primitieve
kunst is altijd feilloos in stylistisch opzicht: tekortkomingen kunnen voortvloeien uit
onbeholpenheid in de technische beheersching, maar stylistisch is elke ‘vergissing’
uitgesloten, daar er stijlkundig geen bewustzijn, dus geen keuze bestaat. Naar de
mate het bewustzijn zich ontwikkelt, het accent in de levensreactie van den kunstenaar
zich verlegt van de emotioneele naar de verstandelijke pool, dreigt het gevaar dezer
stylistische vergissingen van steeds naderbij; want het gevoel is synthetisch, het
verstand daarentegen deelt. Wil de verintellectualiseerde kunstenaar onzer dagen
styleerend te werk gaan, hij moet zijn toevlucht nemen tot de systematiek, waarmede
echter terstond het argeloos magisch karakter van zijn kunst wordt vernietigd; of wel
hij zoekt steun bij de stijlen van een ver of een verder verleden, op individueel
abstracte wijze reconstrueerend hetgeen vroeger collectief en reëel voorhanden was.
In de beide gevallen ontkomt hij nooit g e h e e l aan een cerebrale pseudogestijldheid.
Het schilderij van Picasso overtuigt ons enkel in zoo verre het brillante,
temperamentrijke der individualistische voordracht het verstandelijk formeele, het
ijle, het als doodgebloede van den inhoud doet vergeten. Zonder dit z.g.n. geniale in
de zeggingswijze zou het ons een leugenachtig verzinsel toeschijnen: aesthetisch
maakwerk. Want au fond is het niet anders. Kunst daarentegen gelijk die van Nieuw
Ierland staat wel aan het andere uiterste:
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zij wordt in het geheel niet gemaakt; zij groeit, zij ontstaat, zij ís; zij wás nog niet,
en onverhoeds ís zij.
Het schilderij van Picasso drukt geen enkel menschelijk sentiment uit; het leven
der sentimenten is er welbewust, met opzet, in teruggedrongen. Hierin is
oogenschijnlijk weer overeenstemming met het dansmasker. Maar ook hier weer de
lijnrechte tegenovergesteldheid: het masker was aan de differentiatie van een
sentimentsleven n o g n i e t t o e . Men kan het tegelijk naïef en sluw, teeder en
boosaardig, wild en gelaten, feestelijk en onheilspellend heeten. Maar eigenlijk is
het enkel natuurlijk te noemen, ongerept en demonisch natuurlijk.
Het schilderij van Picasso is kortom op geciviliseerde wijze abstract: een
moedwillig van het leven afgetrokken spel van fantastische berekening. Het Nieuw
Ierlandsch dansmasker daarentegen op primitieve wijze emotioneel realistisch: een
levensbevestiging in den metaphysisch natuurlijken, onpersoonlijken,
on-menschelijken zin. Het Nieuw Ierlandsch dansmasker ontgroeide
onvermijdelijkerwijs aan een collectief bewustzijnsleven; het schilderij van Picasso
ontbloeide eigenmachtig uit een individueel aesthetisch luchtledig. De kloof gaapt
onoverbrugbaar.
Men vergete niet, dat de primitieve kunstenaar zich nooit bekommerd heeft om
kunst of schoonheid of stijl, zich nooit schuldig maakte aan aesthetische
vormexperimenten. Hij gaf enkel uitdrukking aan zijn levensverwondering en
levensbeklemming, aan zijn oneindige, onuitputtelijke levensliefde en aan zijn
verteerenden, metaphysischen levensangst. Hij zocht niet de werkelijkheid, maar
leefde in de werkelijkheid; hij reageerde niet op de verschijning dezer werkelijkheid,
maar op haar wezen.
Hij had te maken op regelrechte wijze met het ding; met het karakter en het gedrag
van het ding; het ding, wel te verstaan, niet in den materieelen, maar in den magischen
zin. Zoo was bijv. de aarde geen bolrond, stoffelijk lichaam van gekende afmetingen,
maar een gigantisch, draakachtig, levend wezen, dat iederen avond de zon opslokte,
om haar des ochtends weer uit te spuwen. Hij had al deze dingen in hun onderlinge
gedragingen te bespieden en te doorgronden, opdat hij zijn eigen houding en
verhouding tot de begeerlijke of gevaarlijke werkelijkheden kon bepalen; opdat hij
een mythische orde kon scheppen in den chaos van elementen en krachten, hun
spanningen van aantrekking en afstooting langs ritueelen weg kon leeren beheerschen.
De kunst was hem bij dit alles onmisbaar. Het hem omringende vreemde en
wonderlijke, in angst en eerbied aanschouwd, in onschuld en list benaderd, dit
wondervreemde, waaraan hij zich onvoorwaardelijk bloot stelde en waartegen hij
zich tegelijk hardnekkig verdedigde, het leefde onafwijsbaar, onweerstaanbaar in
alle dingen om hem heen; het bloeide als een lokkende bedreiging ongemerkt tusschen
de dingen omhoog; woonde in hem zelf als een verschrikkelijke verrukking en vonkte
hem tegen in de als met elec-
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AFB.

11 - BRUINROOD, WIT EN ZWART BESCHILDERD DANSMASKER, HOOGTE 61 CM, NIEUW IERLAND

(RIJKSMUSEUM VAN ETHNOGRAFIE, LEIDEN)
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AFB.

12 - SPAANSCHE S. DOMINGOKERK VAN PUEBLA (MEXIKO)

AFB.

13 - SPAANSCHE KERK VAN TEPOZOTLÀN (MEXIKO)
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AFB. 14 - FRAGMENT VAN HET INWENDIGE VAN EEN TEMPEL TE MITLA IN OAXACA, MEXIKO. VROEG
ZAPOTHEEKSCH ORNAMENT
(FOTO DR. A.P. MAUDSLAY)
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triciteit geladen werkelijkheden van knop en doorn, van steen en plant, van wind,
regen, zon, sterren, van bergen en stroomen en luchten.
Men moest zich hiertegen beveiligen. In diepste Ehrfurcht moest men zich
overgeven, en tegelijk zich verweren, zich heldhaftig handhaven. De kunst was nooit
doel op zich zelf, maar hulpmiddel bij dit bevestigings- en beveiligingsproces. Men
moest de éénheid der magische kracht belijden in de verwarrende veelheid harer
vertakkingen. De kunst was geen stemmingsuiting of gevoelsornament, geen picturale
nabootsing van het geziene of spel van bedachte zinnebeelden, maar diende om het
ongedeeld wezenlijke, het gemeenzaam essentieele der dingen te suggereeren: het
fascineerend bestaanswonder, de onuitroeibare scheppingsdrift, opborrelend uit de
ingewanden der aarde en zich openbarend evenzeer in de scherpe, gevreesde tanden
van den tijger als in den zachten blik van de ree.
Een dansmasker als dit zal nooit meer gemaakt worden, ook door geen honderd
Picasso's. Maar.... zou dit eigenlijk zoo zeer gewenscht zijn?
Uit de bovenbedoelde kunst is in den loop der tijden, in Europa en elders - Egypte,
Indië, China, Japan (afb. 10) een andere ontstaan. Misschien gaat het niet aan, deze
latere kunst een hoogere te noemen, misschien moeten wij voorzichtiger zeggen, dat
zij ons een hoogere toeschijnt, dat zij - n'en déplaise Picasso en consorten - dichter
tot ons staat. Winst beteekent nu eenmaal altijd verlies. De winst aan bezonnenheid
van louterend herinneringsleven, de winst aan wetmatigheid, aan levensafstand en
-inzicht, aan evenwicht in, beheersching van het vormgevend vermogen, het ging
onherroepelijk gepaard aan een verlies aan directheid, aan onweerstaanbare
emotionaliteit, aan drastische verbeeldingsdrift, aan dierlijk metaphysische
zeggingskracht.
Maar de g r o o t e winst is de geboorte van den mensch, d.w.z. van het menschelijke
in den mensch! De mensch wordt een zelfstandig wezen, bepaalt zijn afstand tot de
overige schepsels der natuur en tot de Scheppers of den Schepper. De mensch wordt
een wereld apart, een wereld in zich zelf. Wij herkennen hem reeds in het nadenkend
Zapoteeksch kereltje met de dansratels, dat ik een vorig maal afbeeldde, wij herkennen
hem in sommige negerplastieken, donker en getourmenteerd nog, maar edel en vaag
zich zelf bewust. Duidelijker weer herkennen wij hem in de Egyptische of archaïsch
Grieksche beelden, en onbetwistbaar volledig in de magistrale Chineesche der oude
bloeitijden, in de zoo strenge, tegelijk onzegbaar milde van de vroege Gothiek, (afb.
1 en 2).
Dit is het hoogtepunt, na dit stijgen volgt onafwendbaar een dalen. De mensch is
zich volledig bewust geworden en de kunstenaar wordt zich zijn kunst bewust: het
fatale oogenblik, het begin van het scheidingsproces, waarvan eerder sprake was.
Van dit moment af staat de kunst niet i n , maar n a a s t het leven. De kunst wordt
kunstzinniger, vervolgens gekun-
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stelder. Zoekend naar houvast, want zij kan haar zelfstandigheid, haar zoogeheeten
vrijheid geen oogenblik verdragen, gaat zij de natuur nabootsen, wordt zij tot
surrogaat. Het mythisch illusionisme van den werkelijkheidzoekenden primitief is
in den loop der tallooze eeuwen, over de gestijlde symboliek der groote cultuurtijden
heen, vervlakt tot het optisch illusionisme van den stemmingsrijken burgerartiest.
Anders gezegd, het nog onbewust beelden werd tot een bewust verbeelden, het
verbeelden tot een uitbeelden, het uitbeelden weer tot een afbeelden.
In dit stadium zijn we nog steeds, ondanks het schitterend pionierswerk van een
Van Gogh, een Cézanne, een Gauguin. Het rationeel en optisch illusionisme werd
naar den schijn, niet in wezen overwonnen. De vloek der verdeeldheid rust op de
grootsten onder ons, het groene gif der cerebraliteit tast de begaafdsten aan. Er is
geen sprake van bijv., dat onze schilders werkelijk z i e n , wat zij s c h i l d e r e n . ‘Ik
schilder niet wat ik zie’, zegt welbewust de XXste eeuwsche primitief Permeke ‘maar
wat ik meen te hebben gezien.’ Juist - maar dan is het uitgesloten, dat men primitief
schildert, hetgeen toch klaarblijkelijk in de bedoeling ligt. En nu spreek ik van een
der grootsten, althans meest gevierden!
Misschien zijn we op den goeden weg. En toch....
In pessimistische oogenblikken is men geneigd zich af te vragen, of wij nog wel
weten wat kunst is. Zeker: verstandelijk kent de huidige Europeaan de kunst door
en door; beter dan iemand, beter dan ooit! Hij kent alle data van buiten en spelt de
namen en voornamen der voornaamste kunstenaars in de geschiedenis van voren
naar achteren en van achteren naar voren; bij een oogopslag onderscheidt hij de
subtielste schakeeringen in zoowel de inheemsche als de exotische stijlen en feilloos
past hij als de bioloog de wet van opkomst, bloei en verval toe op het ontstaan en
vergaan van elk aesthetisch verschijnsel in de wereld van het heden of het verleden;
hij ontleedt het kunstwerk gelijk de anatomist het lichaam, om het met even
verbluffend gemak theoretisch weer op te bouwen, hij speelt als de diplomaat de
eene theorie tegen de andere uit, wikt als de wijsgeer het voor- en het nadeel van
iedere aesthetiek; het kunstwerk belicht hij om beurten en naar wensch van een
technisch, sociologisch, religieus of filosofisch oogpunt uit, de ismen rangschikt hij
op een rijtje en hij voorziet elk beeld, gebouw of schilderij van een keurig etiket;
geen enkel historisch gegeven, dat niet vroeg of laat op zijn bevel onverbeterlijk in
't gelid marcheert, en zijn organisatorisch vermogen, zijn vernuftige speurzin kent
bij dit alles geen grenzen, terwijl bibliotheken vol vergaarde kennis van voorgangers
hem elk oogenblik hierbij ten dienste staan.
Wij k e n n e n de kunsten, de stijlen; maar w e t e n wij ook wat kunst en wat stijl
is?
Duizendmaal neen! Er is verstaan en verstaan. De Europeaan verstaat
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enkel verstandelijk, of, zóó hij Hegeliaan is, redelijk. Wat boven zijn verstand of
‘begrip’ uitgaat, het essentieelste in het leven, wantrouwt of minacht hij. In de mystiek
ziet hij hoofdzakelijk een mystificatie en bij zijn studiën vergeet hij steeds, dat iedere
denkactie haar onderwerp isoleert en aldus van zijn voornaamste beteekenis ontrooft.
Let wel, ik spreek niet van ‘een’ maar van ‘de’ Europeaan. Het gaat hier echter om
‘de’ Europeaan - in laatste instantie!
De kunst is niet een ding, dat naar wil geleerd kan worden of dat men, in het andere
geval, tijdelijk of voorgoed links liggen laat; is niet een ding, waarvoor men zich al
dan niet ‘interesseert’; dat men opzoekt en nagaat op de tentoonstellingen en in de
musea, erger nog: waarover men zich laat inlichten door courantencritieken en
museumgidsjes.
De kunst is oneindig raadselachtiger en oneindig begrijpelijker, tegelijk meer voor
de hand liggend en brozer, gevleugelder, wonderlijker, ongrijpbaarder; een zaak die
allen aangaat en voor ieder bestaansoogenblik geldt; het onafwijsbare in het leven,
het onvermijdelijke in de menschen; een instinct en een intuïtie, een alledaagsch
ritueel; een voortgezet vormzoeken en -vinden der natuur en tegelijk een genade
Gods.
De kunst is een collectief z i j n en de schoone, aanhoudende bevestiging van dit
zijn; een herkenningsteeken der gevonden overeenkomsten tusschen mensch en
mensch en tusschen mensch en ding; een noodzakelijk evenwicht in de gezamenlijk
doorleefde spanningen van zinnelijken en bovenzinnelijken aard en vooral dat, wat
van generatie tot generatie als een onkenbare, mystieke wil in het bloed en het hart
der menschen leeft.
De kunst zit niet in de schilderijen, in verf en vernis en vergulde lijst, maar in de
uitwerking van het schilderij op den toeschouwer; in hetgeen er aan magisch
levensbewustzijn woont in den kunstenaar vóór en ná het tot stand komen van het
schilderij. Evenzoo is de kunst niet te vinden in de gebouwen of in hunne deuren en
ramen, hunne muren en daken; niet te vinden in het baksteen of hout of gewapend
beton, maar enkel in de onnaspeurbare verhoudingen aller onderdeelen tot het geheel,
in de verhouding dezer geheelen weer tot elkander en tot het stadsgeheel, het
levensgeheel. Werkelijk, de kunst was nooit openbaar in de hutten of huizen, de
paleizen of tempels van menschen, maar lag altijd verborgen, diep en veilig verborgen
in de noodzakelijke, organisch functionneele binding van het Vele tot het Eene,
tusschen alle deelen van een gebouw en tusschen de gebouwen onderling onbewijsbaar voor wie het nooit besefte, maar ook onafwijsbaar voor wie het eenmaal
doorvoelde!
Wij plaatsten de kunst op een voetstuk en verlaagden haar daardoor tot beneden
ieder peil. Wij spraken precieus van een kunst voor de kunst, wij zochten beleedigend
de kunst in de kunst, en ontnamen haar daardoor haar bestaansrecht, ontzielden haar,
ontrukten haar het hart en het hoofd en
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de ingewanden.... Thans troosten wij ons hoofdzakelijk met de ontleding van haar
angstvallig geconserveerd lijk: wetenschappelijk onberispelijk doorvorschen wij de
formule en den vorm der kunst. Hoe kennen wij de aderen en spieren, de pezen en
botten! Maar de ziel van dat alles ontglipte ons, de kunst woont niet langer in ons,
is ons geen natuurlijke aangelegenheid gelijk het ademen of transpireeren, geen
dagelijksche noodzaak gelijk het eten of drinken of liefhebben.
Wij kennen de kunsten van buiten, maar wat kunst is, weten wij niet. Slechts enkele
uitzonderlijke kunstenaars onder ons weten het, of vermoeden het. En deze scheppen
kunst in zoo verre zij door het leven hiertoe worden aangezet, zij weten niet waarom.
In zoo verre zij beseffen, en niet verstandelijk maar met de totaliteit van hun wezen
beseffen, dat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar dat juist het
omgekeerde geldt. Hoofdzaak voor den kunstenaar is het leven: natuur en cultuur;
medemensch en God. De kunst komt d a a r n a , behoort daarna te komen!
Wat niet gezocht wordt, wordt altijd gevonden. Het is een vergissing en een
valschheid, de kunst in het middelpunt van de aandacht te plaatsen, waardoor
argeloosheid en eenvoud noodgedwongen de vlucht nemen; waardoor het artistieke
opzettelijk wordt nagestreefd en allengs ontaardt in den belachelijken cultus van het
individueel buitenissige; waardoor de organische gebondenheid van de kunst aan het
leven met één slag wordt vernietigd. Want de kunst is onder elke omstandigheid
dienend, functionneel: daar, waar zij het direct practisch nut niet dient, heeft zij tot
taak, de spanningen tusschen menschen of dingen te suggereeren, de betrekkingen
tot natuur of God te beelden.
Ook dan stelt zij zich in dienst van het leven, ook dan is zij de uitdrukking van
een cultuurbewustzijn, de stijlrijke vertolking van een bindend levensgezag. De kunst
is er om het bewustzijn van het leven in den collectieven, volledig cultureelen zin te
bevestigen, te verdiepen, te verbreeden, te verhevigen; om den mensch de essentie
van dit leven duidelijker en volkomener te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige
en overtollige, bevrijd van het veel te vele der uiterlijke verschijningsvormen.
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Het kind
door J.J. van Geuns
Herinnert ge U dien middag dat wij vonden
Het kleine kind dat aan den afgrond sliep,
Waarbij de boomen als beschermers stonden
Tegen de stem die uit de diepte riep?
Herinnert ge U hoe eerst uw hand nog schroomde
Hem weg te dragen langs het veilig pad
Daar gij vermoedde wat toen in hem droomde
En wist dat dit hem in zijn hoede had?
Eerst bij 't ontwaken toen het kind stil lachte
Om 't wijken van het wonderlijk verband,
Hebt gij 't gevaar begrepen en in zachten
Arm hem gedragen van der steilten rand.
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Trappenhuis
door Anny Alberdingk Thijm
Het is goed te loopen op zachte trappen, vlug en licht,
Daar, waar 't gebrande glas geeft flonkerend, kleurig licht.
Heerlijke trap met je lage, breede, zachte treden.
Wanneer ik je betreed, is 't of ik ben aanbeland
In een sprookjesland, van toen ik kind was, langgeleden.
Je bent als een trap in het bosch, bedekt met zacht, dik mos,
Roode en blauwe bloemen bloeien onder mijn voeten,
Een schemering van goud, een juweelzoete, omgeeft me.
Ben ik dan verdwaald in het kasteel der schoone slaapster,
Waar het bosch naar binnen groeit? Werk'lijkheid in droom vervloeit.
Ziet eens, mijn hand is groen, 't is of ik haar gedompeld houd
In een vijver onder loof van boomen, diep in 't woud.
En mijn schoen lijkt wel een muiltje van donkerrood kristal.
Ga ik het ook verliezen als prinsesje na het bal?
Het is goed te loopen op zachte trappen, vlug en licht,
Waar, door 't gebrande glas speelt flonkerend, kleurig licht.
Worden ooit oogen en voeten zoo prettig aangeraakt,
Tegelijk? En daardoor verbeelding zoo wakker gemaakt?
Maar beter is het nog, in vroege lentemorgen, zacht
En langzaam, alsof men aan een reliquieschrijndeurtje dacht,
Het portaalvenster in donk're nis te sluiten open;
Het schemersprookje is nu bij tooverslag gebroken,
Werk'lijkheid ligt daar, de jonge aarde, donzig van dauw,
In 't parelende licht, teederst groen en porcelein wit-blauw.
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Jhr. Mr. James de Beyll, minister van Nuttelooze Zaken
door C. en M. Scharten-Antink
Tweede schrift
Forte dei Marmi.
IK zit op de kleine veranda van mijn bad-cabine, beschut tegen den zonnebrand door
een luifel van dennetakken, en zie uit over de groenblauwe zee.
In de cabine heb ik een bankje, en twee kapstokken, en een plankje in den hoek,
om wat neer te kunnen zetten; en op de veranda, den stoel onder mij, en het tafeltje
vóór mij. Ik heb niets aan dan mijn zwembroek. Ik bezit nog twee marmerblokken,
die de badman mij gaf, opdat mijn papier niet flapperen zal. En dat is al.
Wat heeft een mensch weinig noodig om den koning te rijk te zijn! Rijk, want wat
is weelderiger rijkdom dan het loutere licht en de zonnewarmte en het zeegeruisch
en de zoele wind, die rond je leden streelt.
Ik heb zelfs nog luxe. Vlak bij de zee een groote, groen en rood gestreepte parasol,
en daaronder een ligstoel. Iederen morgen vind ik die door den badman klaargezet.
En op het harde oeverzand wacht de patino, dien ik huurde. Urenlang zwerf ik
daarmee de zee over, duik te water, zwem hem achterna en beklim hem weer. - Wat
is een patino? Zee-schaatsen zou je kunnen zeggen; twee dichtgemaakte kano's, door
twee plankjes en een bankje verbonden. Als een veer zoo luchtig lig je daarmee
bovenop het water en roeit, dat het een lust is!
Een hemel van zuivere vroolijkheid! Kijk me dat strand eens aan, één gewemel
van andere, kleurige parasols en witte en goudbruine zeilen, schuin gespannen tegen
de zon. En tusschen dat alles door de spelende kinderen en de gelukkige menschen.
Niemand, den langen dag door, heeft iets anders aan dan zijn badkleeren.
Mijn pension ligt in de dennen, aan het strand. Het is een goedkoop pension; het
voedsel is eenvoudig, maar wat smaakt het kostelijk bij een glas witten landwijn,
koel en geurig door de brokjes ijs erin!
Bijna jongensachtig ben ik in mijn schik. Ik ben er trouwens nooit in geslaagd,
blasé te worden. Aldoor gevoel ik hier de primaire levensvreugde.
Maar er is ook nog iets door gemengd van een bizonder licht, een bizondere genade.
En dat ben jij, Costanza, gelijk in je heb weergezien na al die jaren, nog zooveel
liever, dan toen wij jong waren.
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Een wonderlijk geluk is in mijn hart, een geluk, dat geen dwaze hoop behoeft en aan
zichzelf genoeg heeft.
Ik denk aan je lieve, edele wezen en fluister je fiere naam: Standvastigheid.
***
Het strand en de zee, en de zee en het strand, een paradijs, waarin alleen te blauw en
te ijl de dagen voorbijglanzen.
Maar hoe taai en raar zijn de avonden!
Met het diner verdringt plotseling de moderne wereld het sportief natuurleven van
den dag.
In het goedkoope pension is een deftige hoek; deftigheid, die geen geld meer heeft.
Daar is de draak van een Russische gravin met haar vier mooie ras-dochtertjes; daar
is de verleidelijke marchesa Ciprianelli, een nog jonge, gescheiden vrouw, die ook
een operette-ster kon zijn, zoo weinig gedistingeerd ziet ze eruit; en daar is eindelijk
- wat is Europa toch ellendig klein; wij herkenden elkaar onmiddellijk - Frau Baronin
Darfich met haar dochter, een verwante van Fürst Lichnowsky, dien ik voor den
oorlog verscheidene malen in Londen ontmoette.
En daar de dames net doen, of ze in een Elysée-Palace verblijven, en, de
kleinburgerlijke gemeente rondom negeerend, in avondtoilet verschijnen, - verschijnt
de arme ‘Baron de Biel’, die dadelijk dankbaar door het aristocratisch vrouwvolk is
aangehaakt, in smoking, nadat hij gansch den langen dag zulk een gelukkige James
is geweest in zijn zwembroekje!
En was het dat nog maar alleen! De jongemeisjes Oudareff en Darfich willen naar
het Grand-Hôtel om te dansen.... en James, hoe kon hij anders? bood zich aan tot
geleide, hoewel hijzelf die moderne dansen niet.... loopt.
Ik heb het eens geprobeerd; mijn nichtje Somerset op White-House wilde het mij
leeren. Wat heeft ze mij uitgelachen!
‘Maar u houdt me veel te delicaat vast, oom. En niet zoo op een afstand! Pak me
gerust stevig beet, vlak tegen je aan, anders gáát het niet!’ - Ik, stapte gegeneerd
tusschen haar knieën door, doodsbang op 'r fijne voetjes te trappen, en met het
benauwend gevoel, of ik zes beenen had inplaats van twee.
In het Grand-Hôtel is een uitstekende Jasz-band: roffeltjes, tongklakkers,
schreeuwende mirlitons.... 't Heeft wel een zekere grillige gratie, ik zal het niet
ontkennen. Misschien zelfs is dat schril alarm wel juist de vlijmende, en dus kunstvolle
uitdrukking van het moderne spleen, de moderne levensonverschilligheid. Die
troebele, achter je aanslepende tango, is hij niet de antipode der misschien wat leege,
maar schuimende levensvreugde van de je met zich méésleepende wals?
Het moderne spleen....! Mijn God, wat vervelen zij zich! De jongelui
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vooral. Maar wie hardt het ook, om elken dag te dansen, en soms tweemaal per dag.
In mijn jeugd was het een gebeurtenis, als er eens twee bals waren in één week.
Soms gingen er twee weken voorbij, dat er geen was. Een bal was een feest!
Nu is het eeuwige steppen een corvée. En toch kunnen ze er niet buiten. Zie zoo'n
groepje jongelui daar staan hangen! De muziek is alweer aan het snateren en
tongklakkeren. Ze hebben geen puf; ze kletsen wat onder elkaar. De meisjes, met
een boosaardigen glimlach, hangen te wachten op haar stoelen, ontevreden te worden
veronachtzaamd en zich niet-dansend te vervelen.... Dansend doen ze het ook.
Eindelijk daagt een jongmensch op. Met weinig ceremonieel neemt hij het meisje
mee. Het zou belachelijk ouderwetsch zijn, van ‘de uitverkorene’ te spreken. Hij
heeft lak aan 'r. Ze schuiven, ze draaien. Pang, een schreeuw, de muziek valt stil.
Machinaal applaudisseeren ze. Een nieuwe dwanggewoonte. Als dan ook het toegift
doorloopen is, en de muziek meenens zwijgt, laat de jongeman het meisje los. Geen
buiging. Niets. Ze kan gaan. De ‘corvée’ is afgeloopen.
‘Ze pakken hun danseuse beet,’ zei Lady Woolsley laatst, ‘zooals een dienstbode,
die uit 'r humeur is, den bezem grijpt.’
Het is ongeloofelijk, dat dit verveeld en sceptisch gezelschap hetzelfde vroolijke
volk is, dat in den bruisenden zonnedag zeilde en roeide en zwom en volop m e n s c h
was.
***
Een prentkaart uit de Pistojeesche bergen, van Ralph en Vittoria. Niets dan hun
namen! - Zoo zijn ze. Je slooft je uit, je tobt je af; ze malen je aan je kop, tot je er
half dol van wordt.... En daarna, bij wijze van tegen-beleefdheid, - twee authentieke
handteekeningen!
Met dezelfde post kwam de Farfalla van Juli. Maar, waarde Robert Mondain, dat
gaat niet zoo. Ik heb mij geabonneerd, om je plezier te doen, voor een half jaar,
natuurlijk het loopende halfjaar Januari - Juni, en niet verder. Ik heb het hem ronduit
geschreven. De stupiede lach van die Folies-Bergère-vlinder begon op mijn zenuwen
te werken. En de inhoud? ‘Aangename afwisseling is de ergste vorm van verveling.’
De definitie is alweer van Lady Woolsley.
***
Wat een onvergelijkelijke dagen, hier aan zee. Maar hoe konden ze anders zijn, daar
Costanza ze aanried!
Ik heb haar geschreven, naar Courmayeur, om te bedanken voor de gulle ontvangst
ten hunnent en voor haar denkbeeld, wat te gaan uitrusten in dit
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heerlijk oord. Ik ben er nu al veertien dagen, en ik zie er tegen op, weer weg te
trekken. Voor mijn jaarlijksch, voorzomersch verblijf in Parijs is het eigenlijk toch
te laat geworden.
De avonden alleen blijven crimineel. Om de zee bekommert zich niemand meer
op dat uur. 't Is pikdonker aan het strand, en je breekt er je nek over de patino's en
roeibooten. Dus moet je wel naar een der vier of vijf café's in het dorp; de ondeftige
mét een strijkje; één, zeer deftig, zonder.
Bij het deftige slenteren de jongelui rond, die in 't geheel geen zin in dansen hebben.
Ook als ze juist den vorigen dag met je kennis maakten, loopen ze je voorbij zonder
groeten. Uitgesloten, dat ze mijn in 't oog vallende tronie niet herkennen zouden. Is
het misschien reactie tegen de klef-overdreven beleefdheid der burgerklassen? Het
is de moderne onbeschoftheid.
Wat hangen die vlegels hier eigenlijk rond langs het trottoir? Ze kijken uit naar
vrienden, die auto's hebben. Elk oogenblik legt er een aan en pikt een paar slenteraars
op. Waar gaat het heen? Dat weten ze zelf niet. Razen, de wegen langs, dat is het
eenig doel; hun eigen doelloosheid ontvluchten; de onleschbare dorst naar de altijd
voor hen uit snellende, donkere verten van den nacht....
***
Daar heb je 't al! Een van die brooddronken nietsdoeners, de zoon van een
florentijnsch industrieel, heeft in zijn duisteren leegte-honger zoo roekeloos den hoek
bij Motrone gemaakt, dat hij is opgereden tegen twee vreedzame fietsers. Een verloofd
paar. Het meisje op slag gedood, de jongen zwaar gewond naar het hospitaal van
Viareggio gebracht.
Men praat over niets anders en beklaagt vooral ook, met bezadigde critiek, het
industrieels-zoontje, wien zooiets verschrikkelijks overkomen moest. Gelukkig voor
hemzelf, is hij geheel van streek en heeft zich niet vertoond vandaag.
***
Bij het déjeuner vond ik twee brieven op mijn tafeltje. Geen van beide handschriften
herkende ik.
Wat is je handschrift veranderd, Costanza; je letters zijn grooter geworden, en
tegelijk ingetogener.
Mon cher De Beyll,
J'ai été bien contente de recevoir de vos nouvelles. Moi aussi, j'ai eu une vraie joie
à vous revoir. Vous aviez si peu changé. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu cent ans,
tandis que vous avez l'âme toujours jeune. C'est ce que vous avez de commun avec
mon mari. Le pauvre, il n'était pas trop bien ces jours-ci. Le docteur pense que c'est
l'air de la montagne. Cela m'inquiète parce qu'il ne s'était jamais plaint de rien
jusqu'ici. Sous peu nous irons
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à notre villa dans le Mugello, qui est à cinq cents mètres seulement. Venez nous y
voir. C'est à deux pas de Florence! Il y aura une bonne chambre pour vous.
Mon mari et les enfants vous saluent bien cordialement, et moi, je suis votre toute
dévouée
Costanza Forteguerri.
Ik copieer hier den brief uit mijn hoofd. Geen wending ervan zou mij kunnen ontgaan.
Wonderlijk heeft hij mij ontroerd, ik weet zelf niet waarom. Arme, lieve, trouwe
Costanza.
***
Gisteren vergat ik er bij te zetten, van wie het andere schrijfsel was. Van dien
vervelenden Della Noia.
Hij had begrepen, dat ik mij wenschte te abonneeren op het komende half jaar; ter
completeering had hij mij ook de verschenen nummers gezonden. De leeperd! Zoo
brengt hij mij den geheelen jaargang in rekening!
***
Hoe komt het, dat ik mezelf niets meer te vertellen heb van het leven aan zee? Ik ben
nu eenmaal geen auteur! - al zouden mijn beschrijvingen misschien zoo kwaad nog
niet uitvallen.
Waarom denk ik er niet over, haar uitnoodiging aan te nemen en te komen logeeren
in den Mugello?
Omdat het mijn plannen in de war stuurt? Mijn plannen zíjn al in de war.
't Is waar, ik moèt naar Parijs, en dan moèt ik naar Holland; maar wat belet mij,
eerst een weekje naar den Mugello te gaan?
En toch ga ik niet. Waarom ga ik niet? Er verstrijkt geen uur, of ik denk aan haar,
en sinds haar brief is de vreemde reactie van mijn zorgelooze vreugde aan zee voorbij.
Ik houd het hier niet uit, in al die lichte vroolijkheid.
's Avonds zit ik op mijn patino bij de duistere golven en kom tot rust. Welk een
ontzaglijk geheim fluistert het eeuwige water in den maanloozen nacht? Het is of
aan mijn verschrikte menschenhart een groot Hart stil en mild zich uitstort.
Overmorgen vertrek ik naar Parijs.
***
Slecht geslapen dezen laatsten nacht.
De eigenaar van het pension had voor gisteravond een grootsche attractie bereid:
bal in de eetzaal. Het strijkje van een der ondeftige café's zou van elf uur af steppen
spelen. De goede baas had gemeend, dat, getrokken door de Russische gravin en de
Duitsche barones, heel de aristocratie van het oord zich in zijn huis vereenigen zou.
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Il n'en était rien. Want de beide dames hadden onmiddellijk bedacht, dat de drie
Siciliaansche onderwijzeresjes en de dochters van den makelaar-in-huizen, wie weet
wat voor ‘heeren’ zouden aanhaken; meedoen aan het bal was van meet af uitgesloten.
Zij vonden integendeel, dat deze heele sauterie geen pas gaf; maar zij verwaardigden
zich zelfs niet te protesteeren.
Ik had met den zweetenden dikzak te doen. Hij begreep, dat hij schuldig stond aan
een onbegrepen fout, en hij zag zijn bal als een akelige vergissing, die ook niet meer
ongedaan kon worden gemaakt.
Ik hield mijn hart vast. De paar on-thuisbrengbare jongelui, die hier op hun eentje
logeeren, poetsen na elken maaltijd aanstonds de plaat, hebben blijkbaar elders hun
vrienden. Daar staken geen danseurs in. Maar de Siciliaansche onderwijzeresjes
leken vol opgewektheid.
Benieuwd bleef ik op, om te zien wat er gebeuren zou. Het bosch was geïllumineerd
met lampions. Geen sterveling om ze te bewonderen. In de balzaal.... niemand. Doch
toen, even na elven, de muziek was aangekomen, verscheen er allerlei mansvolk, in
gewone pakjes, in pull'overs, in sporthemden, vriendjes blijkbaar van de Siciliaansche
en makelaarsche schoonen. De eigenaar stond er met een zuurzoet gezicht bij te
kijken.
De aristocratie bleek al naar bed, en ik volgde haar voorbeeld. Maar wie kan slapen
met een jasz-band vlak aan zijn ooren? De Russinnetjes konden het evenmin.
De twee jongste hebben haar kamer vlak onder de mijne. Toen het één uur werd,
half twee, en het bal nog onvermoeid voortjankte en tongklakkerde, kreeg de
vijftienjarige Olga het blijkbaar te kwaad. Ik hoorde het booze gebrom van de moeder
bij het bed, en dan opeens de doordringende stem van het geëxaspereerde kind:
‘Mais tue-les donc! Tue-les donc, ces gens!’
Onbewaakt en onbewust was daar een maar al te felle echo uit het tsaristisch
Rusland.
‘Tue les donc!!’
***
Parijs.
Tue-les donc, ces gens!
Als de kleine Oudareff hierbij tegenwoordig was geweest, zou ze het met nog
meer vertwijfeling hebben uitgekreten!
Toen ik de voordeur van mijn ‘tout à fait gracieux’ pavillon open deed, róók ik
het al: vocht en schimmel. Wat was dat? Ik had het appartement nooit anders dan
stoffig duf van droogte gekend, als ik zoo na een maand of wat terug kwam.
De aanblik van mijn slaapkamer was onbeschrijflijk (bij wijze van zeggen, want
beschrijven moet ik het toch). De muur achter mijn bed droop van
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water, het behangsel hing er bij vellen af, de matras bleek doorweekt, een deken
beschimmeld!
Verontwaardigd haalde ik de concierge erbij, die het appartement moet luchten.
- Ja, ze had wel gezien, dat het behang was gescheurd.... Maar het was hun schuld
niet. In het pavillon naastaan moest binnensmuurs een buis van de waterleiding
gesprongen zijn. De eigenaar was gewaarschuwd. Ook hier was het te zien (nota
bene!) dat er iets aan die waterleiding haperde. Zij en haar man hadden gemeend,
mijn komst te moeten afwachten....
Aftandsche luiaards! Je zoudt ze villen! Tue-les donc!
En nu zit ik in Continental. Veel te duur; maar sinds ik eens, in een keurige maison
meublée, ‘wandelaars’ aantrof in mijn bed....
***
‘Il n'y a que Paris,’ zeggen de Parijzenaars.
Maar hebben ze geen gelijk? Il n'y a, en effet, que Paris.
Niet omdat het zoo mooi zou zijn.... Voor een overgroot deel is het volstrekt niet
mooi; integendeel, het is eentonig en banaal, en vooral vuil, ontzettend vuil! Van
buiten en van binnen is het vuil, vooral als je uit het ‘vuile’ Italië komt.
En ‘La Ville Lumiere’? Loop door! Er is toch niet meer licht dan overal elders?
Maar wat hangt er in de lucht, wat voor een milde schijn strijkt langs die gore
gevels? Wat waart er voor een geur om, die goed doet aan je hart? Alles heeft hier
een zeker iets.... Is het je eigen liefde voor Parijs? Maar heb je zulk een liefde, de
jaren door, als het niet verdiend is? Nee, Parijs beantwoordt je liefde. Parijs is goed
voor je, het wil je gelukkig maken. Het is, of langs al zijn vuil iets liefelijks en
gelukkigs zweemt.
In dezen tijd - de 14de Juli gepasseerd - is er niemand meer. Het hotel, op wat
Engelschen na, die de warmte trotseeren, is leeg. De theaters: ‘clôture annuelle’. Er
is enkel het altijd aardige volk.
En daarom des te meer begrijp je, dat je houdt van Parijs, niet om zijn tallooze
attractie's en parure's, die het heeft afgelegd.
Je houdt van Parijs, en cheveux, om zichzelf.
***
Ik doe van die ontdekkingen....!
Verleden jaar ontdekte ik opeens den geheimen zin van zekere dwarstrensjes aan
de ceintuur van je (met permissie! - ik lees het wel alleen zelf, maar ook aan jezelf
ben je een zekere pudeur verschuldigd) van je.... onderpantalon.
Soms vele jaren nièt, en soms weer wèl, heb ik bretels gedragen, maar ik
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heb nooit begrepen, dat je de leeren lipjes (met het gat erin) eerst door die trensjes
dient te steken en dán pas vast te maken aan de correspondeerende knoopen van je
pantalon, - opdat gezegde.... onderpantalon niet afzakke.
Dat ik vijfenvijftig moest worden, voor ik zooiets simpels begrijpen leerde! En
dat nooit een kleermaker er mij attent op heeft gemaakt!
Wie weet, wat er nog op te sporen valt in die domeinen, waarover niemand spreekt.
En vandaag een nieuwe ontdekking! Mijn halve leven heb ik voor winkelruiten
een soort kartons zien hangen vol stukjes gummi, bestemd om het leven van je
schoenen te rekken. Vanmorgen denk ik: toch eens probeeren, of dat behoorlijk loopt;
't spaart je allicht een paar zolen en hakken uit....
Het loopt.... verrukkelijk! Of nee, je loopt niet langer, je zweeft! De aarde wordt
een fluweelen hemel onder je voeten! Mijn God, en nu ben ik toch zèsenvijftig moeten
worden om te merken, dat het niet noodig is, je dermate op die lompe, harde hakken
en zolen af te beulen, maar dat je onder je voeten den hemel der stilte en der gratis
passage aanbinden kunt!
***
Vanmiddag kom ik de hall van het hotel door.
‘My dear de Bail! How funny!’
Lady Woolsley!
Ik schrok! Hoe kwam z i j hier?
‘Inkoopen, darling, i n koopen op u i t verkoopen! De tijden zijn slecht en Londen
is zoo duur.’
‘Eten wij samen?’
‘Natuurlijk....’ Ze lachte met die onweerstaanbaar geestige mimiek,
onweerstaanbaar, omdat je nooit zeker bent, of ze je er niet tusschen neemt, - ‘daar
kóm ik voor!’
Ik had het gevraagd uit hoffelijkheid en uit oude vriendschap, meer dan uit
werkelijken zin erin, - alhoewel vermaak gegarandeerd is!
Maar vermaak is niet alles in het leven. Ik ben nog te zeer vervuld van wie ik in
Rome terugvond, dan dat ik ‘afleiding’ begeeren zou. Afleiding genoeg, helaas; eer
te veel! Nauwlijks keer ik in tot mijzelf, of ik vind h a a r , Costanza!
How funny! Jawel, maar ik zit met het gegarandeerd vermaak in mijn maag!
***
Acht minuten, horloge in de hand, stil gestaan op de Place du Theâtre Français, en
geen geestig Parijzenaar ditmaal om mijn Hollandsch ongeduld met zuidelijk flegma
te bezweren. Alleen twee vloekende chauffeurs, die mij bijna zelf aan 't vloeken
brachten. En in mijn ongeneeselijk fantastisch brein begon het te borrelen.
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- Waarom Gods ter wereld, is het geoorloofd, dat er iederen dag vijftig duizend
automobielen worden losgelaten over het centrum van Parijs? Waarom niet, voor
iedereen, de autobus verplicht gesteld, de goede autobus wel te verstaan, zooals in
Rome bijvoorbeeld; niet de ondragelijke Parijsche rammelkasten, levensgevaarlijk
voor iemand met aderverkalking! Is het niet meer dan ergerlijk, dat elk mensch, als
hem dat invalt, opeens de plaats van acht of tien menschen mag gaan innemen, door
dood op zijn eentje in een auto te stappen en aldus het verkeer te belemmeren?
En dat niet alleen! Wie zitten er in al die auto's? Voor een belangrijk deel jongelui,
die niets beters te doen schijnen te hebben. Waarom heeft iedere aap van achttien
jaar, die zijn rijbewijs haalde, (prachtig, maar rijdt als een dolleman!) het recht, een
aanslag op mijn leven te doen?
Van avond, aan tafel, was mijn verontwaardiging zoover doorgewerkt, dat ik een
heel stel maatregelen omtrent het auto-verkeer had uitgebroed. Ik was zelfs van plan
ze op schrift te brengen, om te gelegener tijd eens een regeeringspersoon mijn toch
zoo redelijke denkbeeld te suggereeren.
In vredesnaam, James, kalmte! kalmte! Hoe kom je toch aan die fatale combinatie
van doordravende naïeveteit en Hollandsche degelijkheid? Had ik indertijd Briand
niet met die uitgewerkte memorie lastig gevallen - twintig folio vellen! - had ik een
vluchtig woordje gezaaid, zóó vluchtig dat hij zich den volgenden dag verbeeld kon
hebben, een nieuw en opzienbarend denkbeeld te zien opschieten in zijn eigen kop,
- wie weet was het dan al niet sinds lang tot werkelijkheid geworden!
Minister van nuttelooze zaken? Erger: onbruikbaar minister van zaken, die nuttig
hadden kunnen zijn!
Enfin, ik bereed dan, tot blijkbaar amusement van Lady Woolsley, mijn vurig
autopaard, en wel onder het motto: de stad teruggeven aan zichzelve, de stad weer
een s t a d , en geen renbaan!
- Wat drommel, een stad, waar buitenshuis geen sterveling één oogenblik zijn
leven zeker is, waar men geen voet kan verzetten zonder angstvallig rond zich te
kijken, en waar het dus uitgesloten is, iets anders te zien dan beenen, wielen en
dreigend toeschietende doodkisten; waar bijgevolg het stadsbeeld niet meer bestaat,
omdat niemand de gelegenheid heeft het in zich op te nemen, - dat ís geen stad! Dat
is een nachtmerrie van een stad!
Niemand onder de dertig moet permissie hebben een auto te bezitten of te besturen;
aan elk automobiel-bezitter wordt een hooge belasting opgelegd, bestemd tot den
aanleg van auto-wegen; rond elke stad loopt een ceintuurbaan, waarvanaf een ster
van wegen de wereld invliegt. Aan die ceintuurbaan liggen alle garages. Men kiest
een garage zoo dicht mogelijk bij zijn woning. Men begeeft er zich heen te voet of
per autobus.... Slechts aan zeer bepaalde categorieën van menschen wordt toegestaan,
van eigen huis af te rijden, dokters, menschen boven de zeventig, zieken,
verminkten.... Er zijn
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speciaal gekleurde auto's voor de ritten van en naar het spoorstation. Alle winkelende
vrouwen, alle kantoormenschen, alle toeristen, zijn uitgesloten van het binnensteedsch
auto-verkeer. Er worden salon-luxe-bussen gecreëerd en bussen met tweede en derde
klasse, voor wie iets minder wil betalen.... Móói zal het nóg niet worden, maar....
Lady Woolsley, terwijl ik aldus mijn systeem luchtte, had beurtelings minzaam
geglimlacht of ernstig gekeken met een doortraptheid, die niets goeds voorspelde.
‘James,’ zei ze ten leste, ‘het zal niet alleen niet mooi, maar het zal vooral vervelend
worden, als er alleen dokters en tachtigjarigen in de auto's zitten....’
‘Vervelend of niet,’ viel ik uit, ‘zóó kan het in elk geval niet doorgaan! Er zullen
vroeg of laat ingrijpende maatregelen moeten genomen worden. Misschien over vijf
jaar, misschien over tien, als de toestand volkomen onhoudbaar zal blijken; maar ik
vraag me af: waarom moeten wij eerst nog vijf of tien jaar doorsukkelen van kwaad
tot erger? Acht minuten, horloge in de hand, heb ik vanmiddag op de Place du théâtre
Français geblokkeerd gezeten....’
‘In je auto.... Dat zal dus ook uit zijn!’
‘Ik rijd liever door in een bus, dan dat ik acht minuten stil sta in een auto.’
‘Het is tragisch, my dear de Bail, maar er zijn dingen, die nog tragischer zijn....’
Ik zweeg, een beetje uit mijn humeur; waartoe eeuwig en altijd met alles den draak
te steken?
Zij zag me aan met het blijkbaar welgevallen, dat men heeft aan ‘een schat van
een jongen’, dien men zijn jeugd vergeven moet, stak haar voetje vooruit, het sierlijkst
voetje, dat ooit een vrouw van vijftig vertoond kan hebben, en zei:
‘Als het regent, James, en ik zou naar de comedie willen.... mijn zijden schoentjes....
hoe moet ik den luxe-salon-bus bereiken?’
Ik bezweek; aan zijden schoentjes had ik bij mijn auto-reglementen niet gedacht.
‘Nu ja, goed, dat is dan óók een geval.’
‘Er zijn meer gevallen, James.’
‘Bijvoorbeeld?’
‘Is het bepaald noodig, dat ik met een druipende regenjas aan en met een paraplu,
die misschien omslaat, tegen weer en wind opworstel, wanneer ik te winkelen heb?’
‘Dan moet je niét winkelen, als het stormt!’
‘Hoffelijk, James.... als altijd!’
Opnieuw die welgevallige glimlach om den ‘goeien jongen’, die ik schijn te zijn.
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‘En wat moet ik 's Zondags doen? Stel, het giet. Moet ik dan werkelijk door de plassen
plompen, om naar de kerk te gaan?’
Nu had ik mijn mond toch vol aan mijn paardegebit. Er valt met vrouwen niet te
praten, - vooral als ze gelijk hebben.
‘Je zal dus, my dear,’ besliste ze lakoniek, ‘een verordening moeten bedenken
voor mooi, en een andere voor leelijk weer. Maar wie zal uitmaken, wàt voor weer
het is?’
***
Ik moet wat hooren over mijn auto-woede!
‘My dear de Bail, ik wou naar het Théâtre des Champs Elyseés met je.... als ik een
taxi mag hebben....’
En ze had een blik onderuit, zoo streelend en tegelijk bijna beschaamd, zou ik
zeggen, - een blik, als ik nog nooit van haar zag.
Eerst terwijl ik dit neerschrijf, geef ik er mij volkomen rekenschap van. Toen met
die zijden schoentjes keek ze me ook al zoo vreemd aan.... Wat wil ze met die blikken?
Kom, ik zal het mis hebben.... ze heeft nu eenmaal nog altijd van die drommelsche
oogen....
En toch, hoe kwam ze op het idee, juist nu, midden in den zomer, naar Parijs te
reizen, zoogenaamd voor haar, peperdure, koopjes in de Rue de la Paix? (Soms moet
ik zelfs mee! ik schijn verstand van vrouwenkleeren te hebben....) En waarom stapte
ze juist af in dit hotel? Eergisteren liet ze zich ontvallen, dat ze, vlak voor dier vertrek
naar Champéry, Mary gesproken had. Mary is de eenige, aan wie ik over het ongeval
in mijn garçonnière schreef, en over mijn verblijf in Continental.
Wanneer ik goed aan heel haar houding der laatste dagen denk, heb ik heusch den
indruk.... ja, James, beken het je maar.... heb ik den indruk, dat ze me érg graag ziet....
en dat ze me best....
Al zou ze het nooit doen, laat ik er dat dadelijk bij zeggen. Of verbeeld ik mij dit
alles?
Maar waarom zoú ik het mij verbeelden? Men verbeeldt zich iets, dat men heimelijk
wenscht; en te behagen aan deze geestige maar koele vrouw, hoe zou ik het wenschen,
vol als ik nog ben van de warme herinnering aan jou, mijn arme, fiere Costanza?
Of, wenschen....? De mensch is zoo ijdel, vooral als hij leelijk is. Ik ben dwaas
genoeg - en ik veracht er mij om - mij plotseling een paar andere details te binnen
te brengen van toen ik deze laatste maal in Londen bij haar logeerde: waarom,
bijvoorbeeld, dat groot avondtoilet, ook de keeren, dat wij toch maar met ons beiden
aten?
‘Ça flatte tout de même.’
***
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Mijn gerechte straf voor wat ik gisteren schreef! (Ze moest het weten!)
Tegen etenstijd kom ik de hall in, onhoorbaar op mijn nieuwe gummi zolen.
Zij zat te praten met een andere Engelsche, die hier is; ik hoor den uithaal van haar
spotlach.
‘O, een type ìs hij! Een type, met dat koddige apesnoet, zooals alleen Dickens het
had kunnen creëeren! .... Ik heb nooit geweten, voor ik hém ontmoette, dat
Onze-Lieve-Heer het ook zoo kon!’
Onopgemerkt, op mijn gummi zolen, ben ik weer weggewandeld.
***
‘James, ik was nog nooit in Holland.... Ik heb lust den Haag te zien, en Amsterdam,
en Marken. Reizen we samen? Waar ligt jouw Renkum?’
Wat kon ik anders doen dan schijnbaar opgetogen ingaan op het voorstel? Ik kon
haar toch niet op haar eentje laten trekken, na zooveel gastvrijheid van haar te hebben
genoten? Ik stelde zelfs voor, het gezamenlijk verblijf in Holland te besluiten met
een paar dagen Renkum, bij tante Van Heel, die zeker verrukt zou zijn over haar
bezoek! (Hetgeen nog de vraag was geweest!)
- Nee, nee, a short trip; en dan moest ze naar Engeland terug.
‘Ik ben tien jaar weduwe, James, ik ben bij de vijftig, (ik vrees, dat het erover is!)
niemand zal denken aan een huwelijksreis.’
‘Daar ben ik ook niet bang voor,’ zei ik. ‘Ik heb trouwens van huwelijksreizen
geen verstand.’
't Was alweer niet hoffelijk; maar die wel wat ver doorgevoerde flirt met het
‘apesnoet’ begint mij toch min of meer te benauwen.
Overmorgen vertrekken we. Amusant zal het althans zijn.
***
De reis was allergenoegelijkst en had, ondanks den achtergrond van mijn gevoelens,
die zoo gansch anders is, al de charme van iets, dat niet mag.
Als ondeugende kinderen, die wagon-restaurantje spelen, zaten we aan ons tafeltje.
De lunch was gelukkig goed. Vreemd, er zijn nog geen Hollandsche koks en
trein-kellners in het spel, of het chauvinisme begint te spreken.
Ik hield mijn hart vast voor het hotel. Maar ook dat viel mee.
***
Ze is toch wel extra intelligent.
Wij gingen - per auto natuurlijk, al drong zij er op aan, dat wij, touristen immers,
een salon-luxe-bus zouden nemen! .... was mij die tirade toch nooit ontsnapt! - wij
gingen dan de nieuwe architectuur der Haagsche buitenwijken zien. Zij had daarover
gelezen in de Illustration.
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‘Very interesting’, vond ze, ‘very suggestive.... Jullie zijn toovenaars! Alles platte
daken; je meent de dadelpalmen en de eucalypten al te zien! En alle huizen wemelen
van de marquises; 't is een bezetenheid van marquises! Een land van zon, van razende
zon immers! de menschen weten geen raad, wat te doen tegen de zon! - Toen ik klein
was (mijn moeder wilde van geen “fire in bedroom” hooren) en 't was soms zoo
geweldig koud, 's morgens in den winter, dan zei mijn zusje: “Joan, ga je mee
aardbeien stelen in den moestuin?” Dat gaf ons een sensatie van zomer; we voelden
geen kou meer!’
En na een oogenblik:
‘Maar, James, ik heb toch iets tegen al die horizontale lijnen in een zoo
meedoogenloos vlak land. 't Is, of je aan een korte, dikke vrouw zou raden, vooral
dwarse strepen te dragen!’
Ze heeft gelijk. Is Holland niet het land van de slanke trapgeveltjes, en de hooge,
spitse daken, die geestig de platheid van wei en water breken? De horizontale
achtergrond vraagt de verticale lijn.
***
Een raar land toch, Holland! De fijne menschen en de fijne dingen zijn er fijn in
bizondere mate; - maar de stuitende grofheid daartegenover! Hoe komt het, dat er
nergens dan in het democratische Holland zulk een klove gaapt tusschen beschaafd
en onbeschaafd?
Waar ter wereld bestaat een tweede Mauritshuis, een tweede Vijverberg, een
tweede Voorhout, of een interieur zoo voornaam, zoo smaakvol, zoo sober, en toch
zoo intiem, als dat van onze oude vrienden op Zorgvliet, waar Joan en ik - sinds twee
dagen zeg ik Joan - gisteren aten?
Zij is opgetogen over dat alles en.... ziet gelukkig de rest niet, of niet erg.
Ja, ze ziet.... de sigaar!
‘James,’ klaagt ze, als persoonlijk beleedigd bijna, ‘waarom nemen die mannen
hun sigaar toch niet in hun hand? Het is zóó leelijk....’
Inderdaad, die dikke, rooie koppen, waar de bezabbelde en platgebeten ‘segaar’
onherroepelijk in schijnt vastgeplant, die moét ze, helaas, wel zien.
Maar ze weet goddank niet van de Kwatta-reep, en de Sickes-reep, en de
hoe-ook-weer-reep. Ze kent niet het Hollandsche koffiehuis, - hoe komen ze toch
zoo luguber? Is het door de bierlucht, die er hangt, of door de vreeselijke ‘kóp thee’,
het zwarte, wrange aftreksel, dat overal elders ondrinkbaar zou heeten? Ze komt niet
in de wie-ook-weer-laan, waar ik vanavond doortramde, met al de kleinzielige bovenen beneden-huisjes, de benauwde trapjes, de benepen tweelingdeurtjes, - symbool
van onzen onafhankelijken aard! Ze ziet niet de zielige galanterie-winkels, (het idee
van ‘galanterie!!) achter de twee voorkamerramen van een benedenhuis, met de
uitstalling van prullen, die 73½ cent en 1.49 kosten. Ze leest niet de titels
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van de Hollandsche publieke vermakelijkheden, waar de ‘lol’ afdruipt, en niet de
advertentie's die ze aanbevelen: ‘brullen, gieren, gillen!’ Ze kent pa noch opoe, en
ze blijft doof voor het plezier, dat de goede Hollander heeft in het zeggen - misschien
zeg ik ze ook - van lompe, déconcertante dingen.
Ik heb dat alles nooit zóó opgemerkt als nu, misschien omdat ik aldoor bang ben,
dat die scherpe, spotzieke oogen er iets van zullen opvangen.
Ik heb trouwens den indruk, dat de Hollandsche ongeliktheid erger is dan in mijn
jeugd. De kerk hield de menschen toen toch wel veel stemmiger en fatsoenlijker, al
was dat fatsoen dan wat duf.
De moderne ‘vrijheid’, de sport-woede, de cinema, de revue, het café hebben ons
volk nog meer vergroofd dan andere volken. Zekere klassen, losgebroken uit de
gebondenheid van eerwaardige zeden, zijn verschrikkelijk geworden.
Huibert en Klaartje, waar zijt gij?
***
Ben ik een verstokte laudator temporis acti? Ik meen van niet. Ik zie bijvoorbeeld
zeer wel in, dat, dank zij de sport, dit geslacht gezonder is dan het mijne. Physiek
gezonder althans. Of het ook psychisch gezonder is?
Nee, ik heb niets tegen de sport, al bleef aan mijn jeugd - zwak jongetje als ik was
- criquet en football ontzegd. Later heb ik getennisd - het ideale openluchtspel, geroeid, geschermd en paardgereden. Dezen winter nog deed ik iederen dag mijn
morgenrit. Ik houd van sport. Ik houd van de sport òm de sport.
Het is de wedstrijd, die de sport bedorven heeft en opgedreven tot een beestachtige
verdwazing, én deelnemers én publiek verlagend tot beschonkenen, tot misdadigers
soms. Dat men met zijn armen en beenen een rauwe roem kan verwerven en een
fortuin verdienen, om een jaar later neergetrapt en vergeten te worden, en dat het
publiek zich daaraan dagelijks vergaapt in kolommen aan kolommen stom-vervelende
lectuur, dát is walgelijk.
't Is vooral het bête van den modernen tijd, dat mij vaak onstellen doet, het alom
verdringen van het fijnere door het grovere. Zooals de warreligvoorbijjagende cinema
het edele tooneel verdrong, zoo verdringt de zanderige phonograaf de levende
kamermuziek; het steppen verdrong het dansen, het boxen alle andere tournooien,
de courant het boek. Ik word ziek van de laffe adoratie der banale film-sterren, adoratie bij wijze van zeggen; men heeft geen enkel echt groot gevoel meer.
En de quaestie is niet - 't geen zoo dikwijls wordt beweerd - dat de moderne tijd
geen tijd meer heeft! .... Zooals de stompzinnige Milaansche kijkers heel een middag
verdeden aan de auto-race Rome-Parijs, zoo verdoen de steppers avond aan avond
aan hun maniakke slaapwandelingen, en de
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krantenlezers duizenden uren van hun leven aan het lezen van hetgeen ze voor een
groot deel reeds gisteren gelezen hadden. Nee, de moderne tijd heeft tijd voor àlles,
behalve voor de dingen, die werkelijk waarde gaven aan het leven: het bezonken
kijken, dat men alleen op een rustige wandeling kan doen; de bezonken
gedachtenwisseling, zooals die eeuwen lang in waardevolle correspondentie's plaats
vond; het bezonken muziekbegrijpen, dat natuurlijk alleen door eigen muziekmaken
verkregen wordt, - al die dingen kortom, waarvoor een gerijpte geest, waarvoor
innerlijke aandacht, waarvoor een bewust-levend mensch noodig is.
Die mensch is een rariteit geworden.
Ik heb mijn laatste bladzijde ‘proza’ - ik was er niet weinig trotsch op - voor Joan
vertaald.
Glimlach: de ‘goeie jongen’.
‘Wat kun je toch gezellig doorslaan!’
‘Maar heb ik geen gelijk?’
‘Natuurlijk heb je gelijk....’
‘Nu dan?’
‘Je bent net een dikke lens, die het licht niet doorlaat gelijk het is, maar een gat
brandt.’
‘Hoffelijk als altijd, Joan....’
Zij lacht.
‘Omdat er een paar rotte plekjes aan een perzik zijn, daarom is de heele perzik
nog niet verwerpelijk.’
‘Maar als er tien rotte plekken zijn, of twintig, noem jij de perzik dan maar
genietbaar!’
***
Telefonisch had ik kamers besteld hier in het Amstelhotel en vond bij aankomst,
opgezonden door tante van Heel, een brief uit Italië.
Ik schrok. Ik meende dadelijk haar handschrift te herkennen.
Het was van haar; een kort, lief briefje. Waaraan heb ik het verdiend? Ik sloeg
haar invitatie af, om in Borgo San Lorenzo te komen logeeren, en geen schaduw van
kwalijk nemen. Ze had volkomen gebillijkt, dat Holland... nee, wat schreef ze precies?
‘J'ai parfaitement compris que vous êtes parti pour la Hollande. Elle a sur vous
les droits les plus anciens, tandis que les miens, tout en ayant quelque ancienneté
eux aussi, sont bien minimes. Mon mari, heureusement, va mieux! Il a été même à
la chasse avec ses amis. Toutefois, la pression du sang reste trop élevée, 170; à son
âge 150 serait normal, et cela me donne de vives préoccupations.’
Wat heeft dat eenvoudig briefje me weer bewogen. Hoe ontroerend is het in zijn
waardige terughouding. Ik ben er geheel door van streek. Costanza;
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staat er niet achter dat ‘bien minimes’ een ongeschreven, een heel diep in je ziel
gefluisterd ‘hélas!’?
Hoe delicaat in al zijn onbewustheid is het gedacht! Nauwelijks laat je je gaan tot
een appèl aan onze heel oude vriendschap, die van mijn kant zooveel meer had willen
wezen, - tot een bekennen, dat je rechten op mij, hoe gering dan ook, er toch zijn,
of, voelend dat het zou kunnen klinken als een betreuren, verdedig je je, zonder iets
terug te nemen, door je te gaan verdiepen in de gezondheid van je man, in je immers
zoo gelukkig huwelijk, dat bedreigd lijkt.
En tegenover deze zachte noblesse van ziel, - hoe is het mogelijk, dat ik,
niettegenstaande het ‘apesnoet’ gevleid door Joan's flirt, daarop inging? Ik kòn wel
niet anders, zonder bepaald onheusch te worden; en toch lijkt het me infaam.
Het is zonder eenige logica, dit gevoel, ik weet het; en toch is het er. Mijn arme,
arme, lieve Costanza, met heel mijn ziel behoor ik je toe. Geloof het toch, want het
ís zoo!
Wat ik je nooit gezegd zou hebben, en nooit zeggen zal, dat zeg ik je in dit schrift,
alsof hier onze zielen elkaar ontmoeten konden.
***
Het spreekt vanzelf, het programma moet afgewerkt; maar Joan is te fijn om niet te
merken, dat ik niet meer dezelfde ben.
- Een beetje hoofdpijn.... niets van beteekenis.... En wij zijn, als pendant van de
wonderen van het voorgeslacht - 't Paleis, de Nieuwe en de Oude Kerk, de Westertoren
en de Munt, de plechtige en de schertsende grachten - dezen morgen de voornaamste
bouwwerken der laatste jaren gaan zien.
Natuurlijk had ik haar Berlage's Beurs al eerder doen beschouwen. Prachtig; maar,
aan den voorkant althans, te droomerig-middeleeuwsch, zou ik bijna zeggen, te
oprecht en te warm-menschelijk, voor het centrum van de onmenschelijke moderne
geldjacht. De Industrieele Club lijkt mij in dit opzicht veel beter; levendig, koel en
sterk.
Vanmorgen zagen wij de Bazel's Handelmaatschappij, - edele gestaltenis van
groote, correct gedreven zaken; wij zagen ook het fantastisch Scheepvaarthuis en
het gebouw van den Diamantwerkersbond.
Joan is een prettige kameraad, daar gaat niets van af. Haar parate en geestige geest
ziet onmiddellijk het karakteristieke van alles, en vindt, om daar uitdrukking aan te
geven, de verrassendste vergelijkingen. We zijn het dan ook meestal eens. Ze heeft
te veel gezond verstand, om het niét met haar eens te zijn.
Beiden bewonderen we de groote manifestatie's onzer moderne architectuur, en
beiden.... houden we halt voor de sculpturale versieringen eraan.
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Zoolang je goed ziet, wat die voorstellen, doen ze het wel. Maar, o wee! de
monsterpoppen, als je ze goed in 't oog krijgt. Waarom moeten die beelden zóó leelijk
zijn, - al kun je aan die leelijkheid de mooiste namen geven: monumentaalheid,
synthese, plastische oplossing, en weet ik al wat!
Dezen middag besloten wij het Amsterdamsch programma met de internationale
tentoonstelling van modernste kunst in het Stedelijk Museum.
God in den Hemel, wat een verfoeiselen!
‘Il dolce stil nuovo,’ zei Joan met een onbetaalbaren sneer.
Ik begrijp, dat de menschen eens genoeg moesten krijgen van het zoetelijke of
koele volmaakte kunnen der lieden van zestig jaar geleden. Maar daarom behoefden
ze toch niet terug te gaan tot deze monsterlijke primitiviteit?
Waarom zijn de primitieven niet monsterlijk, maar soms in hooge mate ontroerend,
- en waarom zijn deze modernen het wel; zonder te ontroeren in het minst?
Omdat de primitieven, wát zij bereikten, bereikten met de toegestrektheid van heel
hun ziel, terwijl deze modernen het expres zoo doen, gemakkelijk genoegen nemend
met het weinige, dat zij aan kunnen nog noodig achten. De voorhistorische
grotbewoners teekenden beter dan zij.
‘En dan,’ zei Joan, ‘wij zijn toch geen menschen uit den voortijd?’
Inderdaad, hoe kan deze valsch rudimentaire kunst uitdrukken wat wij, moderne
menschen, voelen, en dus eenigermate tot ons s p r e k e n ? En als je die onbehouwen
beeldhouwwerken ziet, die geïnspireerd lijken op ik weet niet wat voor
neger-afgodsbeelden, dan vraag je met Joan: ‘Wij zijn toch geen negers?’
Maar op slot van rekening: i s dit wel zoo? Is het geäbrutisseerde menschdom van
vandaag niet teruggevallen tot de meest rauwe instincten, en correspondeeren daarmee
eigenlijk niet nauwkeurig deze modernste uitingen van kunst: de triomf der
stompzinnigheid? Zijn wij niet waarlijk een soort pseudo-negers geworden? Hoe
anders zou heel Europa zich avond aan avond lekker voelen bij het snateren en
tongklakkeren van den Jasz?
En aan den anderen kant, wáren wij maar weer echt primitief in ons gevoel! Wáren
wij maar e c h t e negers!
Ik hoorde in mijn jeugd eens een negerkoor, dat zijn spirituals zong. Waar anders
ter wereld is zulk een brandend zuiver, zulk een smachtend en jubelend geloof te
vinden?
‘Als ooit de Christus herboren moest worden,’ zei ik tegen Joan, ‘dan werd hij
zeker gewekt uit dit meest verachte en misschien uitverkoren volk.’
‘Het zou niet onaardig zijn,’ antwoordde ze, met een bedachtzaamheid, die niet
te vertrouwen was, - ‘King Georges, en het parmante koninkje van Italië, en jullie
goede Koningin Wilhelmina, samen scheepgegaan op een luxeboot van de
White-Star-line, de drie wijzen uit het Westen, om jouw nikkerchristusje hun
geschenken aan te bieden.’
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‘Een flesch oude whiskey,’ vond ze nog....
‘En natuurlijk een gouden medaille,’ vulde ik aan.
‘En....?’ vroeg Joan met genepen oogen.
‘Nou....’ zei ik, ‘wat denk je van een in kalfsleer gebonden bijbeltje?’
Toch kon ik de heele boutade eigenlijk niet goed zetten, want het was mij ernst
geweest.
***
't Is vreemd, de edele eenvoud van Costanza's geest zou deze dingen volstrekt niet
begrijpen, en niet eenmaal toelaten.
Zij is in 't geheel niet bigot, ze is zelfs niet fervent. Zij neemt het geloof aan, zooals
het haar gegeven werd, en zij belijdt het natuurlijk weg, zooals een bloem, zonder
heftigheid en zonder strijd, vanzelf in het zonlicht staat.
Zij heeft, in haar edelsten vorm, die échte, smettelooze primitiefheid van gevoel,
waarover ik sprak.
't Is daarom, Costanza, dat ik je liefheb; dat ik je nog veel dieper liefheb en vereer,
dan in mijn jeugd.
***
En dus Marken, volgens de afspraak. Ook ik, als goed Hollander, was er nooit
geweest; meende, dat ik het misschien wel aardig zou vinden. Op schilderijtjes en
gekleurde prentkaarten had het mij altijd bont, vermakelijk en bijna aantrekkelijk
toegeschenen. De werkelijkheid bleek te wreed en te benauwend, om waar te wezen.
Bij aankomst denkt men nog: misschien niet waarlijk pittoresk, maar toch curieus....
op de kale, groene landplaat, de paalwoningen, de bruggetjes, de zonderlinge
kleederdrachten! Maar de binnenhuizen, die met geel hout beschoten hokken, tjokvol
spullen en prullen, met de twee adembeklemmende bedsteden en het petroleumstel
op de tafel voor het raam, ze zijn bijna weerzinwekkend.
En de menschen, de meisjes vooral, die bolle gezichten, ongezond rood als vooze
radijzen, met niet den pluk, maar het stuk vettig peenhaar vóór uit de muts, en de
malle krullen - 't zijn grijnzende karikaturen; bespottingen van al wat menschelijk
is.
Met een wrang brok in de keel verliet ik het eiland. Joan, die eerst goedig voor
haar doen, nog wat gelachen had en prentkaarten gekocht, was stil geworden.
***
Waardig besluit van haar ‘nice trip’: een reprise van Driekoningen-avond van
Shakespeare. Joan verloor er al haar kritischen zin bij, en ik had haar nog nooit
zoozeer gewaardeerd.
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‘Het is volmaakt,’ zei ze, ‘het is prachtig! Van een fleur, een distinctie, een geest!
Delightfull!’
En ze had gelijk; het was Holland op zijn best!
Vroolijk, van een hoogere vroolijkheid, die je nog een tijdlang immuun maakt
voor al wat leelijk is, verlieten wij den schouwburg. Zij praatte luider dan ze ooit
doet.
‘Rotte Engelschen!’ schreeuwde een jongen ons achterna, ‘vuile kwakers!’
Zij keek me even aan, maar vroeg niets. Had ze gevoeld, dat die brutale stem op
ons sloeg?
Ik had naar Trianon willen gaan, maar Joan prefereerde buiten zitten, gewoon
maar voor een café. Het was er nog al druk. In twee rieten fauteuils zaten we; mijn
hoed en Joan's taschje lagen in de derde. Toast met ansjovis en een glas moezelwijn
voltooiden onze feestelijke vreugde.
Aan het tafeltje naast het onze is gedrang; er komen twee heeren bij. De eene, een
typisch Hollandsche bollebuis, zooals Hildebrand dat slag immers noemde, vraagt,
beleefd op zijn manier, maar het klonk als een uitdaging:
‘Dame, is die stoel vrij?’
Ik wijs zachtaardig naar wat er op ligt.
Hij wordt nog rooder, neemt de hoed en het taschje, stopt die op ons tafeltje, dat
de toast bijna tegen den grond gaat, en zegt:
‘U heif geen richt op die stoel.’
Joan was ontsteld, vroeg, of wij niet liever weg zouden gaan. Ik moest haar de
Hollandsche botheid nog vertalen ook.
***
Vanmorgen Joan naar den trein gebracht. Ik vond het niet noodig haar tot den Hoek
te begeleiden. 't Scheen haar tegen te vallen. Zij deed vreemd.
Voor ze instapte, zei ze: ‘James, het is érg aardig geweest. Holland heeft me je
beter doen begrijpen.’
Haar fijne glimlach was ondoordringbaar; ternauwernood kwam er een fonkel in
haar oogen.
Wat beteekende dat: ‘Holland heeft me je beter doen begrijpen’....?
(Wordt vervolgd)
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Wanhoop
door M. Mok
De liederen vergaan; de luchten
hangen verlaten boven elken dag,
grijs rondend. Ik vervloek de zuchten,
die een vermoeide erom slaken mag.
Ik wilde wel dat het grauw stof der aarde
voor eeuwig alle beenderen bewaarde,
dat lichamen niet langer zich vermeiden
in de gestorven wankeling der tijden,
dat alles over was, voorgoed, voorgoed,
ook deze doodsche snikken van het bloed,
ook deze pijn die in de vale dagen
om het verblindende oervuur moet klagen,
ook deze schreden op den weg der eeuwen,
versmoord onder het somberwitte sneeuwen.
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Russisch
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
GRIJZE torens en grauwe muren, gril in den Decemberwind, dat is Weemseloe.
In dezen goeden ouden tijd heerscht mevrouw Lisaweta aldaar.
Ze is verlamd - ze is hysterisch - ze is een Russin. Gewend naar eigen luimen zich
te voegen, is ze niet voor niets Russisch en bovendien van vorstelijken bloede.
Mevrouw heeft iets barbaarsch, ze bezit het Kalmoeken-type met haar saffraan-gele
tint en de streperige en toch bolle oogen. Mevrouw, in rust, is een Bouddhabeeld; ze
heeft haar vorstelijke waardigheid - o! nederbuigend is zij. Ze krijgt altijd haar zin,
als het noodig blijkt dan is haar tong vlijmscherp, als het moet dan jokt ze. En
verbazend, wat kan ze sarren.
En waarom verheugt ze zich steeds in een stroom van aanbidders; waarom legt
die fransche lijfmeid met liefde het leven voor haar neer?
Wel.... dat is haar geheim.
Haar omstraalt als een heilige schijn de Russisch-vorstelijke afkomst. In haar oude
verlepte ooren heeft ze steeds juweelen, haar tanige hals omsluiten parels als kleine
knikkers, in haar floddermuts of dormeuse zijn saffieren en smaragden verdwaald.
Het zijn voor alles de smalle felle oogen die u treffen en de knokkelhanden die
zoo uitdrukkelijk te gebaren verstaan.
Scherpe, zware voorwerpen zet men liefst uit hare nabijheid, want als mevrouw
boos wordt, dan begint ze te gooien.
Gewasschen is mevrouw nooit.
Achter zich heeft mevrouw een schandalige carrière: in Rusland, het kleurig
droomenrijk, en hier in 't grijze land, van kaaskoppen en boeren.
Maar nu is het toch haast gedaan, nu treft haar stiekum kleine beroerte op kleine
beroerte; nu is het leven afgrijselijk en hard.
Vanmorgen, in haar pelisse, maar rillend van kou, heeft ze opgezeten in de zaal.
Vanmorgen nog heeft ze gescholden tegen den chevalier.
Het is niet te zeggen hoe zoo'n Russin dan kan schelden, hoe kwaadaardig, hoe
virulent.
‘Ondankbare hond,’ zegt ze, - ‘monster, - beest.’
Dan balt ze twee machtelooze vuisten; de chevalier voelt het als hagelen op zijn
weerloozen rug.
Zoo'n Slavische scène is hij gewend.
Mevrouw heeft gelachen, de zon komt door.
‘Lisaweta,’ waagt de chevalier, ‘jij wilde kozak!’
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Dat vindt ze aardig.
Weer heeft vanavond een lichte beroerte haar getroffen, ze spreekt met een dikke
tong, ze seifelt met een smal straaltje op het kussen.
Want nu ligt ze in het statiebed en de meid staat er bij. Dit bed is haast geen bed
meer; het is een vorsten-ledikant met baldakijn, gesteund door zware torskolommen
waar processies van engelen zich slingeren in het hout. Twee halfengelen, massief
van allure, boven het hoofdeinde vatten een blazoen, de schorpioenen met kepers
der Keldoencks; violette draperieën met gouden kwasten hangen stoffig ter neder,
bossen paarse veeren sieren wuivend de hoeken van den hemel.
Op een zware tafel, afgodisch, huizen mevrouw's iconen.
Weemseloe is wel somber en genadeloos nu, de dagen gaan zwaarder in deze
maand December, trekken zwaarder naar 't einde van 't jaar. Kale boomen zwiepen
om Weemseloe, koud spookgevaarte in den nacht.
En daar is weer zoo'n dag van storm en ellende.
Mevrouw verkeert in bed, in de ruelle verdringt zich de massa.
Mevrouw kan haast niet meer spreken, zoo halfdood is ze nu.
Het komt nu alles zooals het komen moet.
Ze heeft verloren, de Russische hazardspeelster, het groote spel van het leven; 't
is alles nu al te spoedig gedaan.
Nog heeft ze gekoppeld.
De laatste die haar voldoening schonk, een beest van een vent, een boosaardige
Rus: van onder een allongepruik grijnzen twee wreede oogen u aan.
En die kleine ‘bildschöne prinzessin’, zoo duiveteer en jong nog, teer caméetje,
grijs poederpruikje, gesierd met een ros tuiltje rozen, stijl opgeregen keursje openend
lieve perspectiefjes op intieme heerlijkheden; bloem in den knop.
‘Mijn portie voor de honden’ heeft het beest verzekerd. Ze heeft nog even ontuchtig
gelachen, ze heeft gespuwd op den vloer. Ze heeft de booze, kille oogen van een
kwade krokodil en de getergde houding van een halfdoode vorstin.
‘Als ik het wil, dan zal er hier bruiloft zijn.’
Wat kan ze nog willen?
Tegen den middag werpt een afzichtelijke convulsie haar achterover in 't kussen.
Roerloos, ja, bewusteloos is ze nu.
Barbe, de meid staat bij het bed; uit de ruelle jaagt ze de massa; er uit, boosaardig
volk, dat zich verheugt in het leed.
Nu is Barbe met een halfdoode alleen in den grijzen schemer van een vroegen
middag in December.
Het carnavalsrood op 't gelaat, ligt ze achterover in bed.
Voor de meid was ze goed.
Miserie, hier hoort de pastoor.
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Maar dan die iconen.
De meid weet te veel.
Daden staan op.
Gruweldaden allicht.
Nu maar zitten bij dat bed, arme meid met je houten gelaat, zitten, de uren door.
Wat is ze roerloos.
De vrouw bij het bed roept nu kaarslicht op.
Dan is er een stille bestraling.
Miserie, hier hoort de pastoor.
Jezus Maria, wat is ze koud.
Dood is ze niet, mevrouw kan niet sterven.
Toch beeft Barbe, de meid, toch siddert de kaars in haar hand.
Ze gaat achteruit, een heel eind van het bed; zij zal dezen nacht het bed niet meer
durven naderen.
Daden staan op.
Gruweldaden misschien.
Is Barbe, mijn God, medeplichtig?
Moet ze nu biechten bij den pastoor?
Maar dood is ze niet.
Miserie, hier hoort de pastoor.
Maar dan die iconen.
Het masker verstijft tot een auguste presentie en vult de kamer met koninklijke
rust.
Een doode regeert.
Neen, mevrouw slaapt, die stakkerd leed zoo veel, slapen zal ze nu lang in den
nieuwen dag.
Daden staan op.
Roode, bloedroode daden misschien.
Neen. Hel en verdoemenis, dat is niet voor mevrouw. God zal medelijden hebben
met zoo'n arm oud mensch.
En de pastoor geeft de absolutie.
Het roerlooze masker op het kussen.
Het strenge maar ook het vredige van een oude gestorven vrouw.
Voor de meid was ze goed.
Neen, maar dood is ze niet.
Miserie, hier hoort de pastoor.
Maar dan die iconen.
En toch - dit is sterven geweest.
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Lente
door E.G. van Heusden
Ver zijn de bossen en het roepen van het leven
en de harde tinteling van het hoge blauw.
Over haar leden glijdt huiverend een vege kou,
en door haar hart voelt zij het mateloze beven.
Zij heeft gewacht, en nu is weggegeven
met deze witte hand (en toch nog zonder rouw)
dit blanke lijdende bestaan. Een vrouw
gaat heen. Naar waar? En wat is nu gebleven?
Zij ligt en ziet over de vale vroege weiden
de hemel als een klare, o bekende, open zaal.
(De aarde gaat haar langzaam nu ontglijden)
Er is een boom. Zijn armen etsen kaal
en zwart hun hoeken, als een snede in de zijden
lucht. Luister. In de knoppen roept een vreemd verhaal.
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Kroniek
Boekbespreking
Elisabeth Zernike, David Drenth, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1931.
Niet van Elisabeth Zernike's beste werk, zou ik zeggen, maar toch wel weer een fijn
boek en zijn schrijfster typeerend. Ik geloof heelemaal niet dat zij er iets beleerends
mee bedoeld heeft, er een moreele strekking in heeft willen leggen, zooals ik ergens
heb gelezen. Dat is niets voor Elisabeth Zernike. Zij ondergaat het leven, leert
menschen kennen, en vertelt van leven en menschen, op haar wel zeer eigene wijze,
wat sceptisch vaak, heel fijn ironisch of humoristisch soms, altijd met liefde en begrip.
Deze dominee Drenth is geen sterk levend mensch, daardoor ook misschien
interesseert hij ons niet genoeg. Hij is één uit velen, een dominee wiens eigen woord
hem pleegt mee te sleepen, die graag ‘groot’ zou willen zijn en zijn onmacht daartoe
lijdend ondergaat. Ja, dát onderscheidt hem toch wel van den grooten hoop: dat hij
zich zoozeer van zijn kleinheid bewust is. Hij is niet amoureus of zinnelijk. Om
menschen over 't algemeen geeft hij eigenlijk weinig, maar het leven heeft hij lief,
ondanks zijn mislukkingen, ondanks zijn zelfverwijt, ondanks zichzelf zou men
kunnen zeggen. Zie ik goed, dan culmineert deze roman in de bladzijden 174 tot 176.
Dominee Drenth is dan op een voetreis gegaan, een zeldzaamheid voor hem, hij
geniet er voortdurend van. ‘Hij kreeg het gevoel dat deze dagen een zeer bijzonder
geschenk waren’. En dan volgt, even later:
‘Eens werd hij in den nacht wakker; de maan scheen en hij rook den geur van
berken en bloeiende linden. Hij had het leven op dat oogenblik zoo lief, dat hij zonder
een klacht had kunnen sterven. Toch, dacht hij, is mijn leven onvolmaakt, in den zin
van onvoltooid, - maar in één ding heb ik het hoogste en het volste bereikt: in liefde
voor het leven, want ik geloof niet dat dit oogenblik kan worden overtroffen. Hij
sloot zijn oogen weer. - Wij zoeken het te ver, dacht hij, met onze vroomheid en
onzen godsdienst. God vraagt niet anders van ons dan dat we zijn wereld zullen
bewonderen. Als ik Ada genoeg kan bewonderen, zal ik haar trouwen, en haar altijd
lief hebben. Misschien word ik naar haar toe gedreven, als ik terug ben. - En toen,
voor het eerst, verlangde hij naar haar - zag hij zijn leven voortgezet na dezen tocht,
en voelde het schoone oogenblik overtroffen, verdiept en verwijd door dit warme
verlangen. Hij sliep niet dadelijk in, hij zag de maan rijzen aan den nacht-blauwen
hemel; tot zelfs in de kamer kon hij enkele kleuren onderscheiden, en het was hem
of de stilte zichtbaar werd in die teere tinten van grijs-groen en zilverig blauw. Het
verre kraaien van een haan stoorde deze stilte niet, leek de zwakke weerklank van
spheren-muziek.
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Niets bewoog er dan de onzichtbare stroom van zijn adem, en toch kwam hem alles
bezield voor. Hij keek naar den stoel waarop zijn kleeren lagen onder dat wijd-open
raam, en hij dacht dat een schilder dit graag zou willen teekenen. Hij richtte zich
zelfs wat op om met inniger aandacht te kijken. De doode dingen, dacht hij - maar
onder het eeuwige licht van den hemel.’
Ook wat dan volgt, over zijn aanstaand huwelijk, over de vrouwen, is heel goed,
heel fijn en indringend van gevoel. David Drenth is geen sterke roman, maar wel
een echte roman, de evolutie van een zielstoestand.
H.R.

Constant van Wessem, Liszt, romantische jaren van een pianist,
Leiter-Nijpels (te Maastricht, geloof ik. Het staat er niet bij!) 1931.
Dit daarentegen is niet veel anders dan een verzamelingetje z.g. wetenswaardigheden,
anecdoten, verhaaltjes omtrent Liszt. Misschien is het ook niet als méér bedoeld.
Maar er was toch een tijd, waarin ik heel wat meer verwachtte van Constant van
Wessem dan dat hij zulke.... amusementslectuur voor kunstlievenden zou produceeren.
Dunnetjes, flink dunnetjes. Schaam u een klein beetje, Constant van Wessem!
H.R.

Eva Raedt de Canter, Geboorte, Roman van een jong leven, N.V. Em.
Querido's Uitgevers Mij. Amsterdam, 1931.
Over dit boek heb ik lang moeten nadenken. De hoofdpersoon van dezen roman,
eerst een kind, later een jong meisje, is een verschijning die, van een psychologisch
gezichtspunt beschouwd, zeker merkwaardig is, doch die wij overigens als
menschheidsafschaduwing in de litteratuur geheel moeten afwijzen. Een van de twee,
zou ik willen zeggen, óf de auteur beschrijft een min of meer pervers individu op
een zoodanige wijze, dat wij dat wezen kunnen zien als de incarnatie van het
demonische, óf wel hij beschouwt het verwordene als een noodwendig verschijnsel
in een wereld waar het goede door zijn bewustheid een tegenpool moet hebben, maar
wij willen nimmer tegenover het kwade geplaatst worden met de suggestie dat het
boosaardige zonder meer op zich zelf gerechtvaardigd is.
In dezen roman worden we gesteld tegenover een wezen dat, van heel jong af,
zich onderscheidt door hebzucht, wreedheid en machtswellust. Tot op zekere hoogte
kunnen we dit van het jonge kind nog wel begrijpen - en de eerste hoofdstukken zijn
dan ook het meest treffend - want voor dat het kind in staat is het moreele te vatten
is het dikwijls op zelfbehoud uit. Langzaam-aan opent het kind ziel en geest naar de
wereld en het leven, en het beantwoordt de verschijnselen dezer wereld met datgene
wat in zijn innerlijk langzaam-aan gegroeid is. Wanneer dit antwoord uitblijft, kunnen
we spreken van een abnormale ontwikkeling. En nu is het merkwaardige
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en tevens antipathieke van het boek ‘Geboorte’, dat het deze abnormale ontwikkeling,
dit wegblijven van elk moreel besef, tracht goed te praten. Het meisje, grooter
wordend, heeft een lust tot stelen, snoepen, kwellen, dien zijn niet beheerschen kan
of wil, en om haar lust te bevredigen weet zij de ouderen, die met haar opvoeding
belast zijn, op een dwaalspoor te brengen. Als zij ouder wordt, zien we haar conflicten
eigenlijk niet noemenswaard veranderen, de roman wordt wat eentonig, het meisje
stelt zich niet veel anders tegenover de wereld; de wereld brengt haar niets. Er is
alleen deze groote tweespalt: haar wezen en de opvattingen der menschen, en al
wordt ze zich haar minderwaardigheid bewust, langzaam-aan ontwikkelt zich een
sterk gevoel omtrent het gerechtvaardigd zijn harer eigen persoonlijkheid. Het
aanvaarden en beleven dier abnorme persoonlijkheid is voor haar een soort
levensinhoud, iets van geluk. Dit beleven wordt ons in den roman als een soort hooger
beleven medegedeeld, gelijkwaardig aan hoogere bewustwordingen van het
menschelijk ik. Ouder wordend, leert zij haar vrouwelijke aantrekkingskracht uitbuiten
en geniet zij, met minachting voor haar eigen wezen, van hare overwinningen op de
mannen, door zich gedachteloos aan hen te geven. Het sprookje van den prins die
haar ten slotte bevrijd omdat hij haar begrijpt en aanvaardt, klinkt al te ongeloofelijk,
al moet het dan haar eigenlijke ‘Geboorte’ heeten. Deze Geboorte wordt door niets
voorbereid.
Hier is dus niet het groot en eeuwig probleem: Goed en kwaad in het binnenste
van den mensch zelf, hier geen faustische strijd tusschen het goddelijke en duivelsche
in eigen boezem, doch een prettig-fier aanvaarden van eigen minderwaardigheid.
Geen onbewustheid tegenover de eigen gesteldheid, maar het koesteren eener
uitzonderlijkheid, die geen zin heeft; een opstandigheid en een halstarrigheid, die
geen beteekenis heeft, omdat het geen scheppend motief dient. Niets is er dat door
dit hevige-zichzelf-zijn gediend wordt. En omdat deze roman bijna geen menschelijke
evolutie bevat, en er ook geen climax is, en, ten slotte, te weinig atmosfeer (wat ons
zeer verwondert van de schrijfster van Internaat) is het onmogelijk geworden om dit
verwrongen schepsel te leeren begrijpen en daarom laat de roman onvoldaan. Ondanks
het knappe talent en de groote, moedige waarheidsliefde van de schrijfster. Deze
twee eigenschappen lijken voor een auteur van ontzaggelijke waarde, men zou bijna
denken dat er alles mee te bereiken viel. Doch, zoo ergens, dan is hier Paulus' woord
van toepassing: ‘maar zoo ge de liefde niet had....’
Het is de liefde voor mensch en wereld, de liefde voor een geschapen orde, die
we in een boek als ‘Geboorte’ zoo smartelijk missen, dat we wederom, en bijna
symbolisch gewaar worden, dat kunst zonder liefde is als: ‘een klinkend metaal of
een luidende schel’ om opnieuw met Paulus te spreken.
JO DE WIT
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Willy Corsari, De zonden van Laurian Ostar, den Haag, N.V. H.P.
Leopold's U.M., 1931.
Langzaam-aan ziet men het talent van Willy Corsari in bloei geraken. Haar vorige
boeken vertoonden reeds een sterke gave van vertellen, haar verhalen waren
onderhoudend, luchtig, en toch niet zonder diepte. Maar de figuren harer
hoofdpersonen leden alle min of meer aan een wat onnatuurlijke gecompliceerdheid,
het was of de schrijfster zich toenmaals vermeide in Dorian-Gray-achtige suggesties.
De Willy Corsari die we uit ‘de Zonden van Laurian Ostar’ leeren kennen, lijkt een
veel eenvoudiger en zuiverder persoonlijkheid. Het lijkt of zij zich schoongewasschen
heeft van die geraffineerde lust tot eenigszins modieuse zielsverwikkelingen. Al deze
ballast is overboord gegooid. Er zijn slechts enkele passages waarin ik de liefde van
Laurian wat opgeschroefd, de situatie eenigszins onaannemelijk achtte. Overigens
is deze dikke roman vol warmte en vooral suggestie. Het is de toon, de bijna sprekende
toon, bijna als een sprekende stem, die, meer dan alle dingen, warmte oproept. We
worden ingesponnen in een zoete, meisjesachtige liefdessfeer. We zien een mooie,
goede liefde, gedoemd om zich tegen het noodlot te pletter te loopen. Waarom? Deze
Laurian, die den schilder Eric liefheeft, met hem getrouwd is, hem omringt met een
dienende, sprankelende liefde, deze kleine meisjesachtige figuur is gedoemd met
volle bewustzijn te staan op het slagveld harer liefde. Heel mooi is haar latere
verhouding met den ietwat ruwen Rotterdamschen stuwadoor geschetst. Deze man
zien wij werkelijk leven, veel meer dan den schilder Eric. En ook haar zien we in
haar lijden en offeren en van binnen vergaan meer en béter leven dan in haar wat
zoete liefde tot Eric.
Graag had ik het boek als geheel korter gezien, wat vaster ineengebouwd. Dan
zou mijn waardeering er voor veel grooter zijn. Ook missen wij achter de echte
zielswarmte van Laurian iets als een hooger menschheidsbewustzijn. Zij is nog altijd
een gedrevene, een schoon en teeder noodlotswezen, ondanks haar liefde-kracht,
geen trotsch menschekind. Intusschen blijft het van Willy Corsari de zeer groote
verdienste, een zoo eenvoudig en goed verteld verhaal te hebben geschreven in een
tijd die zoo vol is van machteloosheid en ziellooze gecompliceerdheid.
JO DE WIT

Jac. van Looy, Gedichten (1884-1925). Leiden, A.W. Sijthoff, 1932.
Door de goede zorgen van zijn vrouw zijn in dezen bundel bijna alle gedichten
bijeengebracht, die Jacobus van Looy tijdens zijn vruchtbaar leven geschreven heeft
en die geschikt voor publicatie mochten worden geacht. De drie ‘berijmde verhalen’:
De Ar, Het Verhaal van den Provinciaal en De Vischvrouw, zijn blijkens het
voorbericht gelaten op de plaats, waar zij oorspronkelijk voorkwamen, de eerste twee
in de Wonderlijke
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Avonturen van Zebedeus, deel II, het derde in het boek Jacob. Verder werden nog
enkele gedichten niet opgenomen, omdat zij in te nauw verband stonden met de hen
omringende tekst, zoo ‘Een stukje voor het Theater van Dorinde’, ‘Mistig weêr’ en
‘Gedachtenissen’, alle te vinden in de Wonderlijke Avonturen van Zebedeus.
Het boek is verlucht met twee uitnemende reproducties: de een naar een in 1891
door Willem Witsen geteekend portret van den dichter; de ander, naar een zelfportret,
dateerend van 1927; beide zijn in lichtdruk uitgevoerd, terwijl de firma Sijthoff het
geheel op een waardige wijze naar de typografische aanwijzingen van S.H. de Roos
heeft verzorgd.
Dit wat het uiterlijk van den bundel betreft, die zich door zijn kloekheid aangenaam
onderscheidt van de reeks smalle verzen-plaquettes, welke de laatste jaren in de mode
schijnen gekomen te zijn.
Wat den lezer bij Van Looy's gedichten wel het allereerst opvallen zal, is hun
volstrekte on-moderniteit. Wanneer men ze legt naast die van Kloos, Verwey of van
Eeden uit dezelfde jaren, toonen zij daarmede nagenoeg geen verwantschap te bezitten.
De traditie, die zij voortzetten, ligt zonder eenigen twijfel aan gene zijde van Tachtig.
Niet lang geleden, zou men dit waarschijnlijk een bedenkelijk verschijnsel hebben
gevonden; toen was ‘Tachtig’ universeel en absoluut schoonheidskriterium, waartegen
hooger beroep onmogelijk scheen. Thans raakt men er zoo langzamerhand wel
algemeen van doordrongen, dat elke niet-wetenschappelijke aesthetica slechts
relatieve, binnen de grenzen van deze tijd besloten, eischen aan een kunstwerk stellen
kan, al mag (en moét) zij deze dan ook voor de binnen haar eigen tijd verloopende
productie onvoorwaardelijk handhaven; en dat het dwaasheid is b.v. een vers van
Bilderdijk te meten met Nijhoff's of Marsman's aesthetica. Dat overigens de vraag
naar een w e t e n s c h a p p e l i j k e schoonheidsleer, die wél het merkteeken der
algemeen-geldigheid zal moeten dragen hier buiten staat, zal vermoedelijk in dit
verband geen nader betoog behoeven.
Van Looy's poëzie doorbreekt alle omheiningen, die om het erf der muze zijn
geplaatst. Er is geen ‘richting’, waar zij bij aansluit. Zij is wat onze Oostelijke buren
zouden noemen dichterlijk ‘Urgefühl’, voortgekomen uit de aanwezigheid van een
zoo milde natuur, dat zij alle grenzen overstroomt en te niet doet.
Een zoo natuurlijk talent als dat van Van Looy kent geen beperkingen dan die van
den eigen geest, het geeft zich dagelijks, uurlijks, zoo het zich krachtig tot geven
voelt. En indien niet, dan zamelt het in de toegeslotenheid van zijn wezen slechts
nieuwe schatten om weg te schenken en nieuwe kracht daartoe.
Er is in dezen bundel één gedicht, dat ons duidelijker dan veel woorden eromheen
een indruk geeft van de intensiteit van Van Looy's verbeelding.
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Het is te vinden op bladzijde vier-en-dertig en draagt tot titel ‘Bij een maandelijksche
Kalender’. Hier heeft de dichter niets minder dan het wonder bestaan om in twaalf
regels de twaalf maanden van het jaar (iedere maand in één regel!) volkomen duidelijk
en éénduidig te karakterizeeren. Eigenlijk is ‘karakterizeeren’ hier een te indirect
woord, want elke regel bevat veel méér dan enkel het karakter van de betreffende
maand, het bevat - het moge ‘dik’ klinken, wij vinden geen juister term! - haar ziel,
datgene wat essentieel voor haar is, voorzoover zij in betrekking staat tot onze
menschelijke ervaringen ten haren opzichte en wij haar dus ook voor een oogenblik
anthropomorph mogen zien.
Zooals hier, vermag Van Looy het bijna steeds geheel onze menschelijke
werkelijkheid, voorzoover zij zich schouwen laat, tot in haar laatste schuilhoeken
voor ons uit te beelden, zoodat zij doorzichtig wordt als water en helder als kristal.
Gedichten en proza verschillen in deze schoonheidscheppende werkzaamheid niets,
evenmin als er in dit opzicht eenig verschil was tusschen Van Looy's schrijven en
schilderen. Als mensch én als kunstenaar was hij een man van één stuk. Dezelfde
kwaliteiten, die wij in zijn schilderijen bewonderen, bewonderen wij ook in zijn
proza en in zijn gedichten en wij prijzen ons gelukkig, dat deze laatste aan den
rijkdom, die wij al reeds van hem bezaten, zijn toegevoegd, want ook de
geroutineerdste zwendelaar vermag de waarde, die zij vertegenwoordigen, niet aan
te tasten.
ROEL HOUWINK

Maria de Lannoy, Bezem-Krelis, Brussel, De Wilde Roos, Geen jaartal.
Het zal den lezers van deze rubriek niet vaak gebeuren, dat hier hunaandacht gevestigd
wordt op een boek, dat in de eerste plaats voor kinderen is bestemd. Toch gelooven
we, dat zij die van dit alleraardigst Vlaamsch kinderboek genoten hebben, er geen
spijt van zullen hebben gehad, dat wij er hun belangstelling voor gaande maakten.
De geest van de Vos Reinaerde waart nog door dit verhaal; het is frisch en levendig
verteld, met een goede, duidelijke letter gedrukt en met eenige vlotte teekeningen
verlucht. Zoo werd het geheel tot een waarlijk goed boek, waaraan zich stellig ook
menige oudere nog verlustigen zal.
De eigenaardige mengeling van werkelijkheid en sprookjes-sfeer, die over het
algemeen zoo zelden bereikt wordt en die toch feitelijk de quintessens behoort uit te
maken van het goede kinderboek, is hier voortreffelijk tot haar recht gekomen. Zoowel
aan de verbeelding als aan de werkelijkheidszin der jongeren wordt in dit verhaal op
bijzonder geslaagde wijze tegemoet gekomen en dit is wellicht ook de reden, dat het
voor ouderen zijn aantrekkelijkheid niet verloren heeft.
ROEL HOUWINK
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De Houtsneden van Fokko Mees bij Goethe's Faust, opnieuw vertaald
door Anthonie Donker, Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij N.V. te Arnhem,
1931.
In de December kroniek van dit maandschrift merkte J. Slagter naar aanleiding van
Stefan Mrocewski's grafiek reeds op, dat wij ‘veelal te orthodox zijn in onze
opvattingen omtrent het wezen van de houtsnede en de grenzen van deze techniek’,
een uitspraak, die ik volkomen zou willen onderschrijven. Het verschil nu tusschen
Mrocewski's snedetechniek en die van bijna alle tegenwoordige Hollandsche
houtsnijders ligt hierin vooral, dat de eerste niet, als de laatsten, de waarde versmaadt
der door middel van fijne burijnarceeringen of op andere wijze verkregen
tusschentinten in de houtsnede, waardoor deze iets dichter komt te staan tot de
vroegere houtgravure.
Mrocewski's opvatting komt men in het buitenland vaker tegen, in het bijzonder
ook in Engeland, waar kunstenaars of kunstenaressen als John Nash, Blair
Hughes-Stanton, Agnes Miler-Parker e.a. reeds lang blijk gaven de houtsnede rijker
en subtieler uitdrukkingsmogelijkheden toe te kennen, haar menigmaal een aspect
verleenend van lichte en speelsche, eenigszins cerebraal fantastische bekoring.
Ook in ons land komt men den laatsten tijd terug van de zeer begrijpelijke, maar
toch wel wat dogmatische, expressionistisch decoratieve opvatting, dat een snede
enkel uit groote vlakken zwart en wit, uit ‘pure’ contrasten dus mag bestaan; in welk
verband ik allereerst aan Van der Vossen en vooral aan Fokko Mees denk. Deze
laatste, een grafisch talent van duidelijke beteekenis, heeft thans voor het bij Van
Loghum Slaterus in nieuwe vertaling van Anthonie Donker verschenen eerste deel
van Goethe's Faust een aantal kopstukken en een omslag gesneden, welke zoowel
technisch als geestelijk groot respect afdwingen.
Mees was altijd een vitaal en opmerkelijk houtsnijder, een goed boekverluchter
ook. Maar met deze uitgave bewijst hij enorm te zijn vooruitgegaan: bij dit beheerscht
en prachtig vastgehouden, geestrijk en gestijld realisme schijnen zijn vroegere kundige
en vaak verbeeldingsrijke, maar toch iets te gemaniëreerde sneden bijna in het niet
te vallen! Zeker is, dat Fokko Mees vele oppervlakkigheden en moedwilligheden
overwon, en dat hij thans tot onze vooraanstaande kunstenaars mag en moet worden
gerekend.
Een niet te onderschatten verdienste van deze levendige, geacheveerde prentjes
is tenslotte, dat zij zoowel door hun eenvoudige beknoptheid en juiste formaten, als
door hun fijne en scherpe, toch algemeen gebleven psychologische karakteriseeringen,
zich uitstekend aanpassen aan den tekst van Goethe's onsterfelijk meesterstuk; zij
zijn m.a.w. even bescheiden als boeiend, zij willen zich aan den lezer niet zelfstandig
opdringen, maar vormen rust-, uitgangs- of verzamelpunten, in volstrekte
ondergeschiktheid
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aan het geschreven woord. Van wie dit maakte mag in de toekomst nog heel wat
schoons worden verwacht!
W.J. DE G.

H.C. Andersen, Sprookjes en Verhalen, met 87 prenten van Dirk Nijland.
Vertaling uit het Deensch van Marie Nijland - Van der Meer de Walcheren,
Leiden, G.J. Nieuwenhuizen Segaar, 1931.
De vraag zou kunnen rijzen, of er na de verschillende uitgaven van Andersen's
Sprookjes nog behoefte bestaat aan deze nieuwe uitgave en bij het stellen van die
vraag denken wij allereerst aan de mooie editie, welke mevrouw van Eeden-van
Vloten jaren geleden bezorgde, met de prachtige, ook voor kinderen zoo aantrekkelijke
platen van Hans Tegner. Dat waren echter vijftien der meest bekende van de 156
verhalen, welke de groote verteller heeft geschreven. Mevrouw Nijland koos voor
haar vertaling 30 weinig bekende, waarvan 28 nog nooit in het Nederlandsch vertaalde
sprookjes en verhalen uit, en haar echtgenoot, Dirk Nijland, illustreerde ze: twee
redenen om over deze uitgave verheugd te zijn, want de vertaling maakt een
voortreffelijken indruk, terwijl Dirk Nijland met zijn teekeningen voor deze uitgave
opnieuw bewijst, tot onze allerbeste grafici te behooren.
Men zal dadelijk uit die teekeningen zien dat dit geen uitgave is voor jonge
kinderen; het accent ligt daarin niet zoozeer op het verhaal zelf als wel op de Deensche
omgeving en de Deensche sfeer, waarin wij ons Andersen's figuren moeten denken.
Dat is nu voor jonge kinderen minder interessant, en ook lijkt het mij de vraag, of
dit nu eigenlijk illustraties van Andersen's verhalen zijn, maar deze knappe
teekeningen zullen toch niet nalaten de aandacht te pakken van de jongens en meisjes
van de H.B.S. en Gymnasium-leeftijd en van de ouders. Aldus trachten de vertaalster
en haar echtgenoot, die in Denemarken zelf een grondige studie maakten van Andersen
en zijn land, recht te doen wedervaren aan den man, die als zijn doel noemde: de
dichter te zijn voor a l l e leeftijden. Juist deze keuze van mevrouw Nijland bevat
verschillende van die onnavolgbaareenvoudige en zoo diepe verhalen, die de ouderen
zullen treffen door hun symbolische beteekenis of hun nimmer bittere satyre. Is ooit
de opgeblazen onbeduidendheid van lagere geesten korter en beter gehekeld dan in
‘Pen en inktpot’, de hulpmiddelen van den dichter en die elk voor zich denken, de
bron te zijn van de dichtkunst?
Het boek is royaal uitgegeven en typografisch uitnemend verzorgd.
J.S.

Palet, een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst,
samengesteld door Paul Citroen. Uitgeversbedrijf ‘De Spiegel’, Amsterdam
1931.
Dit boek geeft, zooals de samensteller zegt, een ‘Querschnitt’ van de
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Nederlandsche moderne schilderkunst. Van 53 schilders zijn werken gereproduceerd
en de meeste hebben erbij verteld, wat zij denken van de kunst, van hun kunst, wat
zij willen en zoeken. Niets leert beter hoe stijlloos onze naar stijl zoekende tijd is
dan deze afbeeldingen naar werken, waarin vrijwel alle stijlen geprobeerd worden.
Of de verklaringen, die de schilders over hun werk hierin geven, verhelderend werken,
kan worden betwijfeld; degenen, die zwegen en volstonden met iets van hun werk
te laten zien, zijn, geloof ik, het verstandigst geweest.... Het sympathiekst is nog de
verklaring van Colnot ‘ik schilder, omdat ik gedreven door een innerlijke drang moet
schilderen’. Sommigen geven een vrij duidelijke interpretatie van hun werk, anderen
slagen daar minder in. Er is veel bleek getheoretiseer en het is b.v. merkwaardig, dat
Mondriaan - die nu Mondrian heet en geen hollandsch meer kan schrijven - bladzijden
vol loodzware gewichtigheid noodig heeft om zijn tot vrijwel Nul gereduceerde
comprimé's te verklaren. Enfin, hij geeft zich nog de moeite om het stomme publiek
wat te leeren. Niet alzoo Wiegersma, die verklaart, dat de schilderkunst van weinigen
is voor nog minderen. Als dit waar is, dan kan men den uitgever van ‘Palet’ weinig
succes voorspellen.
Ten slotte nog één opmerking; vaak verwijten de schilders aan de critici, dat deze
er niet in slagen, hun werk op de juiste waarde te schatten en de leeken naar behooren
voor te lichten. Nú hadden de schilders de kans om het zelf eens beter te doen; zij
mochten nu hun werk zelf expliceeren en blijkbaar werd hun daarin groote vrijheid
gelaten. Het resultaat is wel zeer mager; slechts enkelen weten eenvoudig en duidelijk
iets te zeggen. Velen zoeken het in de gewichtigheid en de mooie, vreemde woorden,
anderen praten er omheen. Neen, verhelderend werkt deze uitgave niet. Men kan
slechts dankbaar zijn voor de geboden gelegenheid om verschillende stroomingen
te vergelijken en een beeld te krijgen van wat er in de hollandsche schilderkunst
omgaat.
J.S.

Akkeringa zeventig jaar
Den schilder J.E. Akkeringa, in 1862 geboren, bood het bestuur van Pulchri Studio
de gelegenheid om in de zalen van dit Haagsche genootschap het werk te exposeeren,
waarop deze 70-jarige kan terugzien: een goede daad, welke haar rechtvaardiging
vindt in de hoedanigheid van dit werk.
De figuur van Akkeringa kan geteekend worden door hem te beschouwen als een
voortzetter van de Haagsche School; het duidelijkst blijkt die voortzetting in zijn
landschappen. De invloed van Jacob Maris is in een paar kleine strandgezichten
onmiskenbaar en de geestverwantschap met Mauve demonstreeren eenige fijn-tonige
duin-gezichten met nettenboetsters. Akkeringa is ook in zijn landschappen meer
tonalist dan colorist. Van minder
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groote bezieling dan Jacob Maris en Mauve wist hij nochtans door liefderijke
toewijding en fijne afstemming van de toon veelal intieme, fijne kunst te geven,
waarvan een zeer doorwrochte techniek de stevige grondslag vormt.
Vragen wij ons af, waarin Akkeringa uitmunt en in welk opzicht hij een eigen
plaats inneemt onder de oudere generatie, dan blijkt het bloemenstilleven hem nog
altijd het best te vertegenwoordigen en men kan dat met wat meer beslistheid
verklaren, nu wij de gelegenheid hadden op deze tentoonstelling veel werk van hem
bij elkaar te zien, waaronder een reeks kinderportretten, landschappen en
figuurstukken. Er zijn onder die kinderportretten enkele van een groote frischheid
en pittigheid, andere zijn minder overtuigend; als geheel geven die portretten niet
den indruk, dat Akkeringa's kracht daarin moet worden gezocht en of de kwaliteiten
van deze portretjes van klein formaat bestand zouden zijn tegen grooter oppervlak,
is de vraag. Akkeringa's landschappen, vooral die van nettenboetsters in duin, bekoren
door hun fijnen toon en distinctie. Waar echter de figuur in het landschap gaat
overheerschen, is de kwaliteit dadelijk minder; de grenzen van dit talent liggen bij
composities als theetuinen, kinderen in duin en aan het strand.
Volop genieten wij echter bij het zien en herzien van Akkeringa's stillevens van
bloemen; daarin culmineert zijn kunst en men kan hem als bloemenschilder wellicht
het beste prijzen door te zeggen, dat die stillevens naast die van Floris Verster recht
hebben op een eigen plaats. Evenals Verster benadert Akkeringa het mysterieuse
wezen van de bloem; verdiepte Verster zich meer in de kleur, Akkeringa geeft zich
vooral rekenschap van de structuur der bloem en van de toonverhoudingen. De
opvatting van Akkeringa staat dichter bij die van Fantin Latour. Missen wij in
Akkeringa's bloemenstillevens de geweldige kleurkracht van Verster, wij kunnen
toch onze vreugde hebben aan de fijne, gevoelige tonaliteit, de altijd fraaie compositie
en het voortreffelijk karakteriseeren van elke bloem. Daarin is Akkeringa een meester,
dien wij nu bij zijn jubileum gaarne huldigen als een kunstenaar van deugdelijk
werkmanschap en eerbiedwaardig talent!
J.S.

Pijke Koch in het Museum Boymans
Pijke Koch, student. Gewéést, zegt iemand die waant het beter te weten. Van 1920
tot ongeveer '27. Studeerde in de rechten. Heeft evenwel de studie opgegeven, om
schilder te worden.
Inderdaad. De betweter heeft volkomen gelijk. Zijn correctie is echter onnoodig.
Wij weten dat alles zoo goed als hij. Maar al ‘studeert’ Koch niet meer, in de beperkte
beteekenis; al loopt hij geen college meer, al schrijft hij geen dictaat-cahiers meer
vol en staat hij aan de hoogeschool te Utrecht niet meer ingeschreven, - toch is hij
nog altijd student.
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Heeft, in de beeldende kunst, het onderwerp nog een andere waarde dan die van
aanleiding, oorzaak der ontroering - emotie, sensatie - welke de bron of de drijfveer
der uiting is? Menigmaal heeft men de vraag gesteld; om dan, min of meer heftig,
over het antwoord te redetwisten. Hier kan zij achterwege blijven. Andere vragen
dringen zich op. Welk belang heeft het onderwerp voor Pijke Koch? En voor ons:
om uit de onderwerpen, die hij kiest, den kunstenaar te leeren kennen? En in hoeverre
heeft deze keuze invloed op onze waardeering?
Toen Koch een witte duif in een kooi aan een gekalkten muur had geschilderd
(stilleven, een jaar geleden te zien op een tentoonstelling van den Hollandschen
Kunstenaarskring, in het Stedelijk Museum te Amsterdam), gewerd hem de
waardeering zelfs van zijden, van welke men deze misschien niet licht had kunnen
verwachten. In de sereniteit van dat stilleven zagen sommigen iets, dat zij ten onrechte
voor stemming hielden en waar als zoodanig, zij hun genegenheid aan konden geven.
Maar toen hij wat later, op uitnoodiging van den Haagschen Kunstkring, in de
kunstzalen Kleykamp, Den Haag, ‘Nocturne’ tentoonstelde: een ....urinoir, in den
nacht, naast een schijnsel verspreidende straatlantaarn, bleek menigeen dermate
gekwetst te zijn door het ‘gewaagde’ onderwerp, of door de willekeurigheid van de
keuze daarvan, dat hij vergat dit werk als dan toch een uitnemende schilderij te
waardeeren. ‘Bertha van Antwerpen,’ mede daar geëxposeerd,
schijnbaar-meedoogenloos beeld van een geprostitueerde, gaf aanleiding tot het
verwijt van liefdeloosheid; hardvochtigheid, die weerzinwekkend heette, omdat zij
niet minder doel- dan gevoelloos, al evenzeer onvruchtbaar als van geest ontbloot
zou zijn. En als een onnoozele grap, een ernstig kunstenaar onwaardig, qualificeerde
men (weêr wat later) een schilderijtje, dat een krijgshaftigen burger-meneer in
kantoorklerkenpak, op een houten paardje te zien gaf. Voorstelling, welke misschien
als hoon van een burgerwacht of dergelijke instelling bedoeld, daar stellig scherp
noch fel genoeg voor was.
Hoe te verklaren, dat Koch die ongewone, zonderlinge onderwerpen koos?
Misschien kan het zóó: laat nog op straat, had hij gezien hoe spookachtig daar dat
smakelooze gemak in het schijnsel-doorschoten nachtduister stond.... en den
volgenden morgen ontwakend, het fantastische beeld gefixeerd in zijn herinnering,
heeft hij zacht spotlachend overwogen, dat dit hier een kans was om eens wat anders
dan gewoons te schilderen, ‘pour épater’ den gehaten ‘bourgeois’. En heeft hij, een
avond ‘Bertha’ ontmoetend, in den waan van wereldwijsheid zijner dertig jaren het
plan opgevat om ‘die meid,’ geminacht en in de oogen van ‘cet âge sans pitié’
minachting waard, eens stevig aan de kaak te stellen? Zooals hij dan toch stellig óók
dien eer mallotigen dan militanten burger-militair eens raak heeft willen treffen met
de geduchte hevigheid van zijn studentikozen hoon?
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Pijke Koch, de student.... Maar toch tevens, en dit had men niet mogen vergeten:
Koch de kunstenaar. Zou het zijn, dat sentimenten van lagere orde, als de neiging te
verbluffen, smaad- of hekelzucht hem tot den arbeid dreven, dan heeft hij zich toch
in het werk daar boven uitgeheven. Onwillekeurig, wellicht zelfs zijns ondanks, is
hij door verschijning of herinnering heen, het gruwzame wezen gaan zien: het
straatmeubel als een fantoom van afschuwwekkende werkelijkheid in den droom
van den nacht; ‘Bertha’ niet als een vrouw uit het leven, maar als het leven in ruimeren
zin en dit verterend, bijna opgeteerd, als een kaarsevlam die in het vet brandt en
langzaam verkrimpt. Alleen in het scherts- of hoontafereeltje met dien meneer op
het houten paard, is de student den kunstenaar de baas gebleven en de, nogal grove,
grap boven de kunst uitgegaan.
Vijf jaar geleden heeft Pijke Koch de studie in de rechten laten varen, om uitsluitend
te gaan schilderen. Vrienden van zijn werk hebben blijkbaar gemeend, dat men dit
eerste lustrum van zijn nieuwe loopbaan behoorde te vieren. Zij hebben een zijner
jongste schilderijen, ‘Schiettent,’ aangekocht en deze aan het Museum Boymans
geschonken.
Men kan de goede bedoeling erkennen en toch geneigd zijn tot de vraag of deze
hulde niet wat overijld, de onderscheiding wat voorbarig is.
Wie de schilderij voor het eerst ziet, oordeelt allicht dat Koch nog niet eerder zijn
doel zóó dicht nabij was gekomen. Misschien is zijn uitbeelding nimmer te voren
zoo krachtig en klaar, zoo streng en straf, zoo onmiddellijk raak doeltreffend en diep
doordringend geweest. Alle attributen van het kermis-schietbedrijf, als geweren,
poppen en pijpen, ook hun schaduwen, heeft Koch met zoo een pénétrante intensiteit
geschilderd, dat zij daar zijn in onmeedoogende expressie van hun gebrek aan alle
belang, en van de naakte beteekenis van dat tekort. En temidden van die
onwezenlijkheden, die toch als tastbaar werkelijk zijn, staat de bazin; grauwe,
arglistige, staal-harde meid, uiterlijk en innerlijk verworden, zonder eenige erbarmende
verhulling van haar afzichtelijkheid.
Bij herhaalde beschouwing merkt men wel op, dat de achtergrond hier en daar dor
is en - het voornaamste - het geheel van dien fond met de onrustige accessoires geen
geestelijke eenheid uitmaakt met de onaandoenlijkheid der vrouw. En nog een ander
gebrek gaat men dan allengs beseffen....
Over een twintig jaar, als Pijke Koch het vijfde lustrum van zijn schildersloopbaan
viert, zal men hem naar het museum zien gaan, een schilderij onder den arm. En,
staande voor zijn ‘Schiettent,’ zegt hij tot den directeur: ‘niet kwaad.... als je bedenkt,
dat ik toen nog maar vijf jaar schilderde, werkelijk knap.... Maar wat was ik nog
jong, wat wist ik alles precies, het heele leven had ik toen in mijn zak.... Zonderling,
eigenlijk, dat je er pas aan gaat twijfelen, als je, ouder geworden, er meer van hebt
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leeren begrijpen. Maar dan zie je de dingen ook anders, met een gevoel, dat ik toen
blijkbaar miste. Met deernis....’ En de schilderij te voorschijn brengend, welke hij
onder den arm hield: ‘Hier, hang deze maar op.... een van mijn laatste. En zet dan
dat jeugdwerk maar weg....’
KOOMEN

Fransche grafische kunst bij Santee Landweer, Amsterdam
Er is voor vele beminnaars der beeldende kunst geen grooter genot dan het bezien
van mooi grafisch werk; zij stellen dit genot boven de vreugde van het zien van
schilderijen of andere gekleurde voorstellingen. Vaak vragen wij ons af, hoe dat
komt; is het niet vreemd, dat de rijkdom van uitingsmiddelen, welke de schilderkunst
biedt aan den kunstenaar en welke hem dus in staat moet stellen zoo volledig mogelijk
zich te verklaren, het zoo vaak moet afleggen tegen den eenvoud van het potlood of
de etsnaald? En dat wij door de simpele teekening van een meester zoo vaak dieper
worden getroffen dan door zijn schilderijen? Naar ik meen, moet het antwoord luiden,
dat dit heel natuurlijk is, omdat juist het allereenvoudigste hulpmiddel, dat het medium
moet vormen tusschen den scheppenden geest en de stof, waarop die geest zich wil
verwerkelijken, het beste in staat is, die verwerkelijking zoo direct mogelijk te doen
zijn. Verf moet worden gemengd met het penseel en hoe bewust een schilder dat
gaandeweg ook doet en hoe vrij hij zich voelt in het neerzetten van zijn penseel,
nooit kan hij een gevoeliger instrument voor zijn hand vinden dan de teekenstift of
de etsnaald, die immers slechts de scheiding tusschen zwart en wit hebben te vormen
en die op de subtielste impulsies van de door den geest bestuurde hand onmiddellijk
reageeren. Men kan het werktuig van den graficus vergelijken met het allerfijnste
apparaat van een zichzelf registreerend toestel van hooge precisie. Nooit kan een
beeldend kunstenaar zich dan ook directer uiten dan in grafiek; daarin benaderen wij
zijn geest het beste, daarin voelen wij het diepst de magische kracht van den
scheppenden geest. Ondergaat men den huiver van Rembrandt's genie niet het diepst
in zijn teekeningen en kleine etsen?
Zoo bewonderen wij dan in de rustige beslotenheid van een tuinkamer van een
Amsterdamsch grachthuis, waarin de kunsthandel-Santee Landweer nu na het
prachtige 19e eeuwsche Engelsch werk van Calwert en Palmer Fransche grafiek laat
zien, de grafische kunst van twee moderne Fransche meesters, die ook in Nederland
reeds lang geen onbekenden meer zijn: A. D u n o y e r d e S é g o n z a c en L u c .
Albert Moreau.
Ségonzac is bij voorkeur etser, Moreau bedient zich vrijwel geheel van de
lithografie en die keuze is niet toevallig; zij wordt verklaard door den
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aard van beider werk; in overeenstemming met het karakter der litho is Moreau een
man van fijne, vaak zelfs weeke nuances, een glijden van zwart naar wit en
omgekeerd, een gamma, waaruit geen enkele harde schrille noot klinkt. Ségonzac
heeft behoefte aan positiever uiting; zijn hand is kloeker, heerschzuchtiger. Hij kan
een lijn onverbiddelijk zetten en zijn etsnaald flitst snel, zonder aarzeling over het
koper: hij is de geboren etser. Moreau en Ségonzac bedienen zich dus elk van een
medium, dat bij hun aard past en het spreekt vanzelf, dat hiermee al een verklaring
is gegeven voor de hoogte, waarop hun werk staat. Persoonlijk voel ik meer voor
Ségonzac, die van beiden kennelijk de krachtigste figuur is. Moreau's fijnheid wordt
vaak een weekheid en er is in den opbouw van zijn figuren telkens een weifeling
merkbaar, welke het genot van zijn desniettemin rijke grafiek vermindert.
Ségonzac's etsen zijn, naar den vorm, geenszins ‘modern’ te noemen (in den zin,
welke men gemeenlijk aan dit woord hecht); zij toonen eerder een voortzetting van
de klassieke, machtige Fransche traditie. Tegelijk zijn deze etsen het bewijs, dat de
voortzetting van de traditie door een groot kunstenaar levende, rijke kunst kan
scheppen. Wat Ségonzac bereikt, is wonderbaarlijk. In een strand met figuren, aan
een door bergen omringd meer weet hij weer te geven, hoe de zonne-hitte kleuren
en lijnen schijnt op te lossen; in een paar etsen naar eenzelfde landschapsbeeld kurkeiken aan den rand van het water, met een boerderij - toovert hij ons met een
weelde van vormen en in de prachtigste kwaliteiten van zwart en wit de teere
stemming van een zomerschen namiddag of schemering. En in een meesterlijke ets
‘Souvenir de Savoie’ - beeld van winter aan den rand van een dorp, waarvan de toren
tusschen de dorre boomtakken zichtbaar is, terwijl enkele zwarte figuren zich over
de blanke sneeuw reppen - laat hij ons den ijzigen wind voelen, die over de bergen
waait. Behalve in zijn landschappen, is Ségonzac groot in zijn figuren: het prachtige
etsje van een vrouw die haar muiltje aantrekt doet met zijn enkele vlugge, maar
essentieele lijnen niet onder voor Degas.
Van Moreau is een der beste litho's zijn sprookjesachtige ‘les fées’. Zijn vele
litho's, gemaakt voor een luxueus uitgegeven beschrijving van de bokssport, lijden
aan een weekheid van vorm, een aarzelende, zwakke voordracht, welke met het
onderwerp weinig in overeenstemming zijn.
J.S.
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BEELDJE, TOEGESCHREVEN AAN EL GRECO (COLLECTIE D.G. VAN BEUNINGEN)
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Een beeldje van El Greco
door Van den Eeckhout
IN de collectie van den heer D.G. van Beuningen te Rotterdam bevinden zich eenige
schilderijen, zooals vooral een wonderlijk fantastisch landschap, waarvan des meesters
naam langen tijd in het duister lag, maar dat thans, geheel conform mijn eigen gezicht
erop, aan Hercules Seghers is toegeschreven, en een authentieke Titiaan, die beide
onvergetelijk zijn om rijkdom van verbeelding en een grooten stijl.
Toen ik, door deze en door andere schilderijen aan den wand getroffen - maar mijn
oog was ook geboeid geweest door een vaas, die overliep van gele rozen, wel honderd
gele rozen geloof ik, van dat geel dat elders in de natuur niet voorkomt en ook niet
bij half-edelsteenen voorkomt, - toen was het dat mij, toevend bij een
schoorsteenmantel, dit kleine eenvoudige beeldje trof. Het trof door een zuiverheid,
een menschelijkheid, zoo simpel, dat ik de vorstelijkheid van dat andere, eerder
geziene meende te ondervinden als achter mij wegkrimpend en verkleinend.
Het is iets vreemds, en toch ook weer van het dagelijksche leven, dat men het
groote voor het kleine ziet wijken, - zooals de aandacht van een ernstig gezelschap
geheel kan worden afgeleid, en als het ware gezuiverd in de sfeer van het gevoel,
door het onbevangen binnenkomen van een kind.
Die werking tenminste had in het milieu, waar wij stonden, bij al die fijn overwogen
kunstwerken van de verzameling, dit eene beeldje op mij. Men gevoelde behoefte,
het in de handen te nemen. Het te betasten was een persoonlijke weelde, als van
koestering. Geen fotografie helaas heeft de zuiverheid van dit werkje kunnen
vasthouden. Wat hier gereproduceerd is kon niet anders wezen dan een schraal
verkregen ten-naaste-bij. Maar wel geeft de fotografische reproductie tenminste een
algemeene voorstelling van de ontroerende hoofdvormen ervan.
Nu heb ik, dit beeldje hier inleidend, nog steeds niet vermeld, wie het zou hebben
gemaakt. Mij werd door den eigenaar gezegd, dat het uit Zuid-Frankrijk afkomstig
is en hij het voor een Greco gekocht heeft, en ik heb die naamgeving toen intuïtief
aanvaard. En blijf geneigd, die te aanvaarden.
Behalve de groote stroomende ontroering, die van het beeldje uitgaat, valt in het
modelé iets van dat onklassificeerbare op, dat in elk geval bij weinigen der grootste
kunstenaars van de renaissance behoort: - maar bij El Greco, die als met een prisma
zoekende door het leven ging, kan men deze eigenschap juist altijd verwachten:
Byzantijnsch-gestyleerd Kretenzer van afkomst, leerling te Venetië van Titiaan (een
der meest naturalistische renaissancisten!), bewonderaar vooral van Michel Angelo
te Rome, en daarna het Byzantijnsche nog eens omzettend tot een cubisme in
modernen zin,
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ten slotte, in de sfeer van een goeddeels gothische kathedraal te Toledo, droomend
van de barok.
Misschien liggen juist hierin redenen te over, dat er zooveel verschil is geweest
in de uitingen, die mij naar aanleiding van dit beeldje op mijn verzoek bereikt hebben.
Het is heel gemakkelijk uitstekende kunsthistorici te vinden, die nooit ander
beeldhouwwerk van El Greco gezien hebben, of zelfs die niet weten dat er, behalve
schilderijen, iets op zijn naam in Spanje bekend staat. Dit toont reeds, hoe moeilijk
het zou zijn, langs wetenschappelijken weg tot een oordeel te geraken. Er is te weinig
vergelijkingsmateriaal, van dat weinige is men nog niet zeker, en wie ik sprak kent
de beeldhouwwerken slechts uit reproductie.
Deze overweging heeft mij geleid tot het vragen van zijn indruk aan een onzer
meest begaafde jongere beeldhouwers, met andere woorden aan een kunstenaar. Zijn
antwoord, het antwoord van een vakman met eigen stijl, schijnt mij voor afschrijving
op deze plaats zoo aantrekkelijk, in zijn spontaneïteit, dat de schrijver zelf mij de
reproductie naar ik verwacht ten goede houdt:
‘Bij den eersten aanblik, denkend aan het oeuvre van El Greco, zegt men, neen, van
zijn hand is dit beeldje niet. Maar bij nadere beschouwing komen er allerlei typische
kenmerken naar voren, die in elk geval bewijzen geven, dat het gemaakt is door een
werkelijk kunstenaar, een in elk geval zeer subtielen artiste, in de allereerste plaats
e e n s c h i l d e r , iemand die een juiste kennis had van de
renaissance-beeldhouwwerken uit den bloeitijd.
Er zijn typische kenmerken van den dilettant-beeldhouwer, als daar zijn te lange
armen, te groote kop en handen, te schrale tors; de draperie is wel zeer El Greco, het
modelé geheel dat van den schilder, haar en baard idem, en ten slotte zooals ik al
zeide de voor mij stellige indruk, dat dit beeldje van de hand van een werkelijk
kunstenaar is. Een waardevol en eigenaardig beeld.’
En zulke ‘werkelijke kunstenaars’ zijn er niet veel, wil deze briefschrijver zeggen,
zoodat hij, naar ik meen, de overtuiging deelt van dien kunsthistoricus, die, van
bewondering voor dit werkje vervuld mij zijn oordeel ten slotte in deze bekrimping
samenvatte: ‘het is n i e t o n a a n n e m e l i j k , dat Greco het gemaakt zou hebben.’
Na de beschikbare gegevens zooveel mogelijk te hebben opgezocht en overzien,
durf ik zelf inderdaad niet tot een positievere uiting te gaan, gegeven immers de vele
onzekerheden, die steeds zullen overblijven bij een materie met zoo weinig
aanrakingspunten.
Maar, zal iemand vragen, indien de Spaansche beeldhouwwerken, die op dit
oogenblik in Spanje zelf aan El Greco worden toegeschreven, eens
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niet van dien kunstenaar waren, blijft dan toch tenminste eensgezindheid over de
vraag zelf of hij ooit beeldhouwde?
Daarover heeft men inderdaad uitsluitsel.
Naar ik bij Wullumsen, Crès, Paris, vond opgeteekend schreef Antonio Palomino
in een Museo Pictorico y Escala Optica tusschen 1715 en 1724, dat Greco ‘in
tegenstelling met andere Venetiaansche schilders ook beeldhouwer was en architect.’
Bovendien is er zekerheid, dat in de Spaansche archieven zich documenten bevinden,
die niet alleen getuigen van Greco's ontwerpen, in teekening, voor verscheidene
altaren, maar men leest daarin van klei- en was-ontwerpjes voor bij die altaren
behoorende beelden. Een ander getuigenis wordt gevonden in een boek van den
Spaanschen schilder Pacheco, die meedeelt: ‘Dominico Greco me montra en 1611
un placard contenant des maquettes d'argile qu'il avait modelées lui-même pour s'en
servir pour ses travaux.’
Dit ‘pour ses travaux’ schijnt mij dubbelzinnig. Het zou kunnen beteekenen: om
te dienen als voorstudies van beeldhouwwerken; maar men kan ook eenvoudig denken
aan eigengemaakte poppen, die dienst konden doen als mannequins, bij schilders in
gebruik om ze te drapeeren e.d. Tenminste, in Greco's nalatenschap werden in den
inventaris vermeld gevonden: 30 maquettes van leem en was, en 20 van gips. En
men meent, dat hieronder in elk geval ook drapeerpoppen gerekend werden.
Hoe dit alles nu precies moge geweest zijn, het een met het ander is toch zeker
wel voldoende om de slotsom te rechtvaardigen, dat Dominico Greco gebeeldhouwd
heeft, en dat hij in ieder geval - waarschijnlijk wel verscheidene dozijnen keeren,
tusschen zijn groot en magistraal schilderwerk door, zich verlustigd heeft in het
boetseeren van kleine beeldhouwwerken, zooals dit diep ontroerende uit de collectie
D.G. van Beuningen er dan, nemen wij aan, één zou zijn.
Hoewel men niet veel geschriften uit vroeger eeuwen vinden zal, die over zulke
kleine renaissance-beeldhouwwerkjes handelen, is over de kunstenaars van dien
grooten bloeitijd voldoende geschreven, en weet men o.a. over het leven en de werken
van El Greco zeer veel détails.
Zijn eigenlijke naam was Dominicos Theotocopuli. Er bestaat een vroeg portret
naar zijn jeugdvriend Clovio, dat hij met groote Grieksche letters THEOTOCOPULI
teekende. Op Kreta, waar hij geboren werd (1547 of '48), en in de andere Grieksche
kolonies, zooals in de kleine Griekschsprekende kolonie te Venetië, schilderde men
in zijn jongensjaren nog geheel volgens den strakken stijl der Byzantijnen. Dit heeft
de naar Venetië (voor hem een zeer noordelijke en ‘Europeesche’ stad) vertrokken
Dominicos in het begin eveneens gedaan. In Venetië moet het hem toen gebeurd
zijn... Men kan zich tegenwoordig zeker maar nauwelijks een voorstelling meer
vormen van de omwenteling, die in dit geniale kunstenaarshoofd heeft plaats gehad,
toen hij van de verstarde Byzantijnsche traditie in de meeren-
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deels stijlrijke, maar voor hem onmetelijk vrije renaissance-wereld binnen trad, en
nog wel, waarschijnlijk als in het non plus ultra van toenmalige ‘ongebondenheid’,
bij Titiaan ter school ging. Titiaan was toen 60 jaar oud, en zwaar van roem. Met
aanbevelingen van dezen, en vooral van hooge geestelijken, geraakte Theotocopuli
naar het Rome van Michel Angelo, waar hij onder meer verscheidene portretten
schilderde. Een nieuwe onrust zal hem in deze sfeer bevangen hebben. De barok
stond in de eeuwige stad geboren te worden. Reeds toen moet Greco op het voetspoor
van den grooten schilder-bouwmeester architectonische studies hebben gemaakt en
zich met plastiek hebben bezig gehouden. De jonge Kretenzer wilde toen heel Europa
als het ware ineens in zich opnemen. Misschien begrijpt men, dezen vóórtijd in het
oog houdende, nog het best de onstuimige persoonlijkheid, zooals die zich nadien
in groot tempo ontwikkeld heeft en eerst in Spanje tot een betrekkelijke rust bezonk.
Toen El Greco in Spanje aankwam, in de hoop door Philips II aan het werk te
worden gezet voor het monument zijner grootheid, het Escoriaal, kon hij nog geen
30 jaar oud wezen. Toledo, niet ver van Madrid gelegen, hield hem om meer dan
één reden vast. Hij kwam er in de eerste plaats in nauw contact met den bouwmeester
van Philips, den ouderen Juan de Herrera, die zich op Europeesche reizen met
wiskunde en renaissancistische architectuur had vertrouwd gemaakt, en hij stond
met dezen in de deels gothische kerkgebouwen (zooals de kathedraal zelf te Toledo)
en kreeg hier zijn opdrachten. Vast staat, dat hij onder meer te ontwerpen kreeg het
hoogaltaar voor de kerk van Santo Domingo el Viejo, terwijl in de kerk de la Carida
d'Illescas vier houten beelden zich nog steeds bevinden, die aan Greco worden
toegeschreven, gelijk ook de meeste, die het hoogaltaar versieren in het hospitaal
van St. Franciscus van Alfuera.
In Toledo, waar El Greco zijn leven voornamelijk heeft doorgebracht en ten slotte
beëindigd, en waar later ook zijn zoon Jorje als architect aan de kathedraal werkzaam
was, vormde het gezin een apartstaande wereld. De Kretenzer bleef in het Spaansche
milieu min of meer vreemdeling. Dat was echter niet alleen toe te schrijven aan zijn
afkomst. Zijn onafhankelijk karakter droeg daar nog het meeste toe bij. Er wordt van
hem verteld, dat hij op het hoogtepunt van zijn aanzien gaarne veel van de
intellectueelen van zijn omgeving om zich heen verzamelde aan maaltijden, die hij
tot feesten maakte vol raffinement: maar tegelijkertijd hield in hem met al zijn
eigenwilligheden, die hem ertoe brachten zich tegen sommige grooten en zelfs tegen
de Inquisitie te verzetten, een geheel teruggetrokken natuur de bovenhand. Hij was
binnenshuis een veel peinzend gemoedsmensch, rijk aan droefgeestige ironie, iemand
die filosofische geschriften opstelde, een gevoelig, eenzaam mensch, die in zijn sober
en deftig huis verborgen bleef, waar zijn vrouw weefde en hij schilderde.
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Bij het ouder worden spitsten zich zijn wereldschuwe eigenschappen toe en rekenden
velen hem, en dit niet alleen wegens zijn ‘bizarre’ vormgeving in schilderstukken,
voor niet heelemaal goed bij het hoofd....
Intusschen kan de gecompliceerde geest, die hij was, door die afgewendheid van
de wereld behoed zijn voor het verliezen van het onbevangen kinderlijke, dat zich
in zoo'n klein beeldhouwwerkje als dit, bijgeval kan hebben geuit.

Kwatrijn
door E.G. van Heusden
Dwars door alle golven deze sterke steven
En langs ons, zwart en onttakeld, een kerende boot.
Altijd, God, is er uw fel en roepend leven
vlak naast de hoge stilte uwer koninklike dood.
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Oostersche schimmen
door R.H. van Gulik
Tweede gedeelte
She dwells with Beauty - Beauty that must die.
(KEATS)
WAAR onder Griekenlands strakken hemel bij de druivenoogst de reien bloeiende
jongelingen en meisjes de handen ineen strengelden tot den dans, daar bespeelde
temidden van hen een knaap de lier vol verlangen, en zong hun een schoon herfstlied
met ijle stem.1)
Zoo bezong Homerus een der vele tafereelen, welke Hephaistos dreef in het
wonderlijk mooi versierde schild voor den held Achilles.
Deze ‘druiven-zware gaarde’ heeft de blinde zanger in slechts weinige regels
beschreven. Maar een vreemd weemoedig waas ligt over deze verzen, en geeft er
een dieper bekoring aan: temidden der welige druiven-gaarden, waar de zon de gele
vruchten als barnsteen doet glanzen, en donkerder maakt het fluweel der
donzig-blauwende, in overdaad hangend tusschen de groen-rankende reeksen,
waartusschen zich slingeren de uitgelaten scharen in reidans: daar doet een knaap
de lier klinken bij wijzen vol verlangen, een schoon herfstlied.
De knaap met zijn jonge, zwakke stem, betreurde in zijn lied den zomer, hoewel
rondom hem praalde de rijkelijk schenkende herfst. De herfst, die de beloften der
beide voorgaande seizoenen scheen te houden in de neerbuigende takken der
vruchtboomen, zonder toch te verhelen den komenden winter in koudere vlagen en
vergelende bladeren.
Zoo wekt de uitbundigste vreugde den weemoed, het onverdeeld bezit de smart
van het ontberen, het aanschouwen der schoonheid het betreuren der vergankelijkheid.
Xerxes, de Koning der Koningen, weende, toen hij zijn duizenden soldaten, pronkend
in schittering van goud en purper op zag trekken ter wapenschouw, bedenkend, dat
over honderd jaar geen hunner meer leven zou. En een Fransch schrijver prees hem
hierom fijngevoelig.2)
Zou dan waar zijn het woord van Ibsen, als zoude slechts eeuwig schoon zijn het
eeuwig verlorene?
Zoo hebben wij onze kindsheid lief. Zoo heeft het heele menschdom zijn kindsheid
lief: men schept behagen in het beschouwen van den krachtigen eenvoud eener
neger-plastiek, zich als het ware het eigen ver verleden herinnerend. Afgestompte
zinnen zoeken zelfs een nieuwen prikkel in een kunst-

1) Cf. Homerus, Ilias XVIII 569.
2) Cf. Herodotus, VII 45, en M. Barrès, Du sang, de la volupté et de la mort, p. 135.
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matige her-beleving van oer-oude gevoelens: daarom vertoonen de stukken van
Watteau een verfijnde perversiteit. De jeugd-herinneringen, die der menschheid als
geheel evenzeer als van ieder mensch afzonderlijk, blijven steeds aanwezig; hun
schaduw valt dieper over de dingen van ons bestaan dan men meestal wil erkennen.
Tot het nooit-verloren erfdeel der menschheid behoort dit innig verwante tweetal:
zang en dans.
De harmonie der impulsieve en toch beheerschte beweging, de eenvoudige, maar
aangrijpende klanken van het zwervend-geboren lied, deze dingen van schoonheid
zijn eeuwige gasten, die overal aanzitten en overal welkom zijn. Waar deze
aanzienlijke bezoekers komen, daar ruimt men hun een eereplaats in. Of het is bij
de Indianen van Noord-Amerika, waar de ten strijd getooide krijgers, veelkleurig in
den vlammen-schijn van het nachtelijke vuur, hun heilige oude dansen opvoeren, de
plechtige beweging regelend naar den eentonigen klop op de buffelhuiden; of dat in
de duister-vochtige wouden van Afrika de doffe slag der klei-trommels, mèt de cadans
van een zich in telkens terugkeerende refreinen herhalend gezang, leidt den
rhythmischen stap op den harden grond1): om deze handeling cirkelt wijd de kring
der eerbiedige toeschouwers, met diepe aandacht volgend het verloop der heilige
ceremonie. Zang en dans, het oude en eeuwig-jonge zusterpaar, zijn in wezen een
gebeuren van de grootste magische beteekenis.
Welke van de twee de eerste was, is een moeilijke vraag, die bovendien wellicht
voor verschillende plaatsen ook verschillend zal moeten worden beantwoord. Heden
worden zij beiden te zamen, of los van elkaar, wijd en zijd aangetroffen, zoowel bij
meer-, als ook bij minder-beschaafde volken. Hun kind was het tooneel, in wezen
magisch, evenals zij, die het voortbrachten.
In het algemeen kan men het tooneel als oorspronkelijk uit magische handelingen
ontstaan beschouwen, maar veelvuldig en verscheiden zijn de verbindingsdraden,
die van het eerste ontstaan naar het huidig voorkomen leiden. Het Grieksche drama
ontwikkelde zich rechtstreeks uit de magische dansen ter eere van Dionyzos; doch
een ingewikkelder geschiedenis heeft het Chineesche tooneel achter zich, het gewone
tooneel der levende spelers evenzeer als dat der marionetten en der schaduwen.
Gecompliceerd ook zijn de verhoudingen in Siam, waar wij den tooneel-dans
aantreffen naast het schimmenspel. In het volgende, waar ik het schimmenspel in
Siam en China bespreken zal, zullen wij ons herhaaldelijk voor een helder inzicht in
het spel der schaduwbeelden moeten wenden tot tooneel en dans. Maar het vraagstuk
betreffende den oorsprong en de eerste verhouding van zang en dans zullen we
onbesproken laten, daar dit probleem toch niet op te lossen is. Ware het oplosbaar,
dan zoude het geen waarachtig probleem meer

1) Cf. Frazer, The Golden Bough, op de plaatsen, vermeld in het register s.v. ‘dances’. Voorts:
Olbrechts Kunst van vroeg en van verre, 1929.
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zijn. Want de eenige problemen, die wezenlijk waarde hebben, zijn juist de blijvende,
de onoplosbare. Zij zijn de voortdurende onbekenden, die niet uit te drukken zijn in
andere grootheden, wier waarde niet uit andere bekende waarden af te leiden is, zij
zijn die factoren, die de formule van het leven onherleidbaar maken.
Waar twee in oorsprong geheel verschillende invloeden samenwerkten tot de vorming
eener nieuw-geboren kunst, daar ontstonden de meest volmaakte scheppingen.
Wanneer ieder van deze twee stroomingen op zich zelf reeds een lange
ontwikkelingsgeschiedenis achter zich heeft, dan zal een vereeniging des te schooner
uitkomsten brengen. Immers bij een dergelijk proces schijnt een onbewuste selectie
plaats te vinden: het schoonste van beiden smelt samen en blijft behouden, terwijl
het minder mooie bij de vermenging vervliegt. De genetische wetten der aesthetica
lijken evenrediger dan die der physiologie.
Wanneer men de Siameesche cultuur beschouwt, dan blijkt reeds bij een eersten
aanblik, dat dit in alle opzichten, en meer dan menige andere, een mengcultuur is.
De staat der Thai's moest een zwaren strijd voeren, voordat hij zich blijvend kon
handhaven temidden der andere krijgszuchtige stammen, die het Indo-Chineesche
schiereiland bevolken. Toen hij eindelijk hecht gegrondvest was, stond hij in
beschaving ver achter bij de rijken van Indonesië, waar uitloopers van de
Voor-Indische beschaving reeds machtige heerschappijen hadden doen ontstaan. En
dan lag daar nog in het Westen Voor-Indië zelf, het land, welks beschaving ook
bloeide op vreemden bodem, als op het oude Java, terwijl verder naar het
Noord-Oosten het Chineesche Rijk zich uitstrekte, met zijn ouderdom-vergrijsde
muren, zijn in zijden gewaden gehulde ambtenaren, en zijn tot in een ver verleden
reikende literatuur, terugziende op een lange geschiedenis van geleidelijke wording.
De Siameesche cultuur is gevormd onder de voortdurende inwerking, direct en
indirect, van Voor-Indische en Chineesche invloeden. Zoo wordt de Siameesche taal
geschreven met een syllabair letterschrift, gemaakt naar het voorbeeld van
oud-Indische schrift-systemen, terwijl in de taal zelve verschillende lagen te
onderscheiden zijn, waaronder in de eerste plaats een oudere, éénlettergrepige, die
groote overeenkomst vertoont met de Chineesche dialecten, en een latere, breede
inslag van meerlettergrepige woorden, ontleend aan het Sanskrit en andere oude
Indische talen, terwijl ook uit het Maleisch vele woorden werden overgenomen. En
ten slotte zien wij in de beeldende kunst de klassiek-Chineesche scherp-gehoekte
sier-motieven de zwaardere, meer ronde lijnen van het Voor-Indisch beeldhouwwerk
aanvullen.... terwijl door dit alles heen toch duidelijk de inheemsche ondergrond te
herkennen is.1)

1) Voor volledige gegevens omtrent de geschiedenis van Siam zie: Wood, A History of Siam,
London 1926.
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Het koninkrijk Siam heeft zich wonderlijk snel weten aan te passen aan de Westersche
cultuur. In betrekkelijk korten tijd is onder leiding van verstandige koningen het
bestuur hervormd, het onderwijs, de landsverdediging verbeterd naar Westersch
model, zoodat thans Muang Thai, het Land der Vrije Menschen, het best bestuurde
en rustigste rijk is van dat woelige Indo-China. Deze moderniseering heeft het land
veel doen winnen, doch het heeft er ook door verloren. Men zou dwaas zijn, de groote
winst niet verre boven het weinige, en door de tijdsomstandigheden onvermijdelijke,
verlies te stellen, te meer daar in Siam het proces zich zoo geleidelijk heeft voltrokken.
Maar desondanks kan men het soms toch wel betreuren, dat vele oude schoone dingen
ondergingen. Zoo kan het een oogenblik weemoedig stemmen, dat het schimmenspel
in Siam nu nog slechts een herinnering is....
De hoog-wapperende wimpels, aan de stokken te weerszijden van het scherm, die
het volk al uit de verte tot de voorstelling opriepen; en daarna, als de avond gevallen
is, de bewogen gang der beelden langs het scherm, de eentonige zang der choristen
- al deze dingen zijn nu slechts herinneringen.
Het schimmenspel, de n a n g (Siam. nang = leder), wordt reeds betrekkelijk vroeg
in de Siameesche literatuur vermeld. Een der belangrijkste plaatsen is te vinden in
de Kot Mandirapâla, een verzameling paleiswetten, gegeven in 1458.1) Hier worden
de vele in het paleis gebruikelijke ceremoniën beschreven, en herhaaldelijk vinden
wij bij de verschillende feestelijkheden, naast dansuitvoeringen en
acrobaten-voorstellingen ook de n a n g genoemd. Zoo wordt bij voorbeeld, wanneer
er een witte olifant gevangen is, de nang vertoond in acht zalen. De toegang stond
voor ieder open, en zoo is het gebleven tot den laatsten tijd. Bij een feestdag van het
Koninklijk Huis, of wanneer een overwinning behaald is, worden op een veld of een
andere open plaats twee hooge masten opgericht, waartusschen men het doek spant.
Dit scherm heeft een veel grooter oppervlak dan de Javaansche k e l i r : afmetingen
van veertien bij zes meter zijn hier geen zeldzaamheid. Meestal is het geheel wit,
maar soms ook is het beschilderd, bij wijze van décor, en zien we Râma's legerkamp
of een boschlandschap er op afgebeeld, terwijl de bovenkant dan beschilderd is met
mythologische voorstellingen. De ruimte tusschen het scherm en den beganen grond
wordt ingenomen door een stuk ruw-geweven doek, dat diegenen, die achter het
scherm de beelden bewegen, aan de oogen der toeschouwers onttrekt. Achter het
scherm is een groot vuur aangelegd, dat de schaduwen der beelden op het doek doet
vallen. De uiteinden van de hooge palen, waaraan het scherm is vastgemaakt,

1) De in het volgende verwerkte gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan het samenvattende
artikel van René Nicolas, Le Théatre d'Ombres au Siam, Journal of the Siam Society, Vol
XXI, part 1, p. 37 sqq. Bangkok 1927.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

234
zijn rijkelijk versierd met vlaggen en wimpels, die vroolijk wapperen in de vrije
lucht.
De stof voor de verhalen, die op dit tooneel werden opgevoerd, is, evenals op Java,
ontleend aan de Voor-Indische literatuur. Doch in Siam heeft men voor de
schaduwvertooningen alleen het Râmâyana genomen; episoden uit het andere groote
epos, het Mahâbhârata, worden nooit vertoond. Het heldendicht over Râma's
avonturen, welks inhoud wij in het eerste gedeelte van deze studie reeds kort
refereerden, werd ook hier bij de overname aanmerkelijk gewijzigd. De stof heet in
de Siameesche bewerking Râma-kiën (= Sanskrit: Râma-kîrti, Râma's roem). De
persoonsnamen ook ondergingen de eigenaardige Siameesche klankveranderingen.
Daar dit Râma-kiën de eenige text is, die gebruikt wordt bij het Siameesche
schimmenspel, zij het mij vergund, den loop van het verhaal hier uitvoeriger weer
te geven.
Een machtig koning, Thotsarot (S.: Daçaratha) van name, gaf eens aan een zijner
bijvrouwen de onvoorzichtige belofte, dat hij een wensch van haar zou vervullen.
Zij verzocht hem nu den rechtmatigen kroonprins Phra Râm (Râma) uit te sluiten
van de opvolging, en in zijn plaats haar eigen zoon, Phra Pharot (S.: Bharata) als
kroonprins aan te wijzen. Thotsarot moet nu zijn koninklijk woord gestand doen, en
Phra Râm gaat in ballingschap, vergezeld door Nâng Sîdâ (S.: Sîtâ), zijn schoone
gade, en zijn broeder Phra Lak (S.: Laksmana). Zij zwerven als kluizenaars rond
door de wouden, en leven van wat het bosch hun schenkt. Op een dag ziet een
afzichtelijke reuzin, Samanoekkha (S.: Çûrpanakhâ) de beide helden, en wordt op
hen verliefd. Als zij herhaaldelijk ruw door hen wordt afgewezen, gaat zij tenslotte,
van woede vervuld over den haar aangedanen smaad, naar haar broeder, den
reuzenvorst Tossakan (S.: Daçakantha = Râvana). Deze is bereid haar te wreken, en
laat één zijner dienaren den daemon Phajâ Mârit (Mârîca) zich in een gouden hert
veranderen, en in deze bedriegelijke gestalte de beide broeders weglokken ver van
de kluizenaarshut, waarin zij leven. Dan ontvoert Tossakan de schoone Nâng Sîdâ,
nadat hij eerst haar vertrouwen heeft gewonnen door zich aan haar te vertoonen in
de gedaante van een ouden heremiet. Phra Râm besluit zijn vrouw te verlossen uit
de handen van den reuzenvorst, en hij rust zich ten strijde, na zich verbonden te
hebben met Soekhrib (Sugrîva), een apenvorst, wiens raadsman Hanoemân de
verblijfplaats van Sîdâ opspoort, en de sterkte van het reuzenleger verkent. De apen
bouwen een dam door de zee naar het eiland Ceylon, waar Tossakan heerscht, en nu
ontbrandt een verbitterde strijd tusschen de apen en de daemonen. Deze episode
wordt het meest opgevoerd. Zij is een bewerking van het Strijd-boek (Yuddha-kânda)
uit het Sanskrit Râmâyana. Na een langen kamp, waarin Tossakan's legeraanvoerders
als Intsjit (Indrajit) en Koemphakan (Kumbhakarna) Phra Râm's leger veel schade
doen, wordt de reuzenkoning toch overwonnen, en
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Nâng Sîdâ, vrouwe Sîdâ, bevrijd. Om haar echtgenoot te bewijzen, dat zij hem trouw
gebleven is, doorstaat Sîdâ een vuurproef. Nu gaat Phra Râm naar het rijk van zijn
vader, Ajoeththajâ (Ayodhyâ) terug, waar Phra Pharot hem vrijwillig den hem
toekomenden troon afstaat.
De Siameesche schaduwbeelden, waarmede het Râma-kiën wordt opgevoerd,
worden in zeer uiteenloopende vormen aangetroffen. Als men meerdere verzamelingen
uit eenzelfden tijd ziet, zijn er dadelijk toch groote synchronische verschillen op te
merken. De oudere, oorspronkelijke Siameesche schaduwbeelden zijn groote stukken
leer, van 1½ tot 2½ meter hoog. Zij onderscheiden zich echter hierdoor geheel van
de Javaansche beelden, dat zij geen op zichzelf staande figuren voorstellen, met
gedeeltelijk beweegbare ledematen, maar gansche scènes, in één geheel, één
voorstelling vereenigd. Zoo ziet men op afb. 2 een groot schaduwbeeld, waarop
Râma is voorgesteld, weenend bij het ontzielde lichaam van zijn broeder. Hier is met
bewonderenswaardige compositioneele vaardigheid een volledig tooneel
samengesteld. In het midden de figuur van Râma: de sierlijk opgeheven linkerhand
beeldt het weenen uit, terwijl de rechter achteloos den nu waardeloos geworden boog
houdt. Laksmana ligt met doorboorden borst op den grond. Treffend is hier de
tegenstelling tusschen de lenige, levende kracht van Râma's houding, en de gebroken,
levenlooze gestalte van zijn broeder. Ter linkerzijde hokt een aap, die in zijn zielige
genegenheid voor den gesneuvelden held wat vruchten bracht, nu echter het nuttelooze
zijner gaven inziet, en de oogen met de hand bedekt, in aandoenlijk menschelijk
gebaar. De grond is met de lijken van gesneuvelde apen bedekt. De figuur is aangevuld
door een boom, die in de hoekige stam-buiging duidelijk den invloed van Chineeschen
stijl verraadt. De nimbus om Râma's hoofd zet zich in de takken voort, en groeit als
het ware als een stralenkrans om het tweetal heen. Deze nimbus, die we bij alle
figuren van beteekenis in de nang aantreffen, is een nieuw bewijs voor de verklaring,
die ik gaf van het vleugelvormig rugsieraad, de praba, die men bij poppen uit de
Javaansche wajang aantreft. In den gestyleerden vorm van dat sieraad vinden wij
dezen nimbus terug. Het schaduwbeeld, weergegeven op afb. 2 is een mooi voorbeeld
van het plastisch vermogen der Siameesche beeldende kunst. Een tooneel van geheel
anderen aard vindt men op afb. 5. Hier is voorgesteld, hoe Indrajit, de zoon van
Tossakan, zijn pijlen een magische behandeling doet ondergaan, om ze nog
verschrikkelijker te maken in de strijd. Wederom heeft de belangrijkste figuur een
centrale plaats gevonden: de pot met de pijlen staat in het midden van het beeld. Ter
rechterzijde zit Indrajit, die vol aandacht naar de wapens ziet, de handen gevouwen,
in geconcentreerd gebed, om aan de pijlen toovermacht te verleenen. Aan den
linkerkant, op een lager niveau, zit een dienaar, ook met gevouwen handen, zijn
blikken op de pijlen gevestigd. Uitstekend is de groote spanning van het tooneel
weergegeven:
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de vooroverhellende houding van de beide figuren, naar de pijlen toe, verheft deze
tooverwapenen onmiddellijk tot het geestelijke en materieele middelpunt van de
handeling. Het dak en de boom zijn slechts een aanvulling, een overkoepeling van
het tooneel. De stam is ook hier typisch Chineesch van teekening. Weer een ander
beeld geeft afb. 6: Sîtâ, de geroofde vrouw, begeeft zich naar de kampplaats. Zij is
gezeten op een prachtigen staatsiewagen: in het midden prijkt een rijkelijk versierd
schutdak, aan weerszijden daarvan staan twee staatsieparasols. De wanhoop van Sîtâ
is mooi uitgedrukt in de krampachtige houding der armen, en het wanhopige
ontredderde gebaar van de hulpeloos naar buiten gebogen handen. De wagenmenner
voorop lacht smadelijk, de handen in spottend eerbiedige houding. De snelheid van
den gaanden wagen (de paarden zijn niet afgebeeld; of hebben we hier te doen met
een tooverwagen, zooals o.a. ook Indrajit bezit?), is aangeduid door gestyleerde
stofwolken, die opwaaien, en de wapperende banier rechts boven. Deze beelden
dienen als illustraties bij den voorgedragen text. Wel zijn ook hier losse figuren,
maar zij blijven onbewegelijk gevat in een omlijsting. Wel kan een onstuimige actie
worden weergegeven, maar dan steeds verstild, stijf geworden in één oogenblik van
hartstocht. Zoo zien we op afb. 9 de intense kracht, aangewend bij het spannen van
den boog. De figuur van Phra Lak staat op een slang, nâkh (S.: nâga), het gewone
voetstuk voor alle Siameesche schaduwbeelden. Het geheel is aangevuld met stof
en vlammen-motieven. Afb. 3 toont Râma als alleen-staande figuur. Hij is voorgesteld,
gaande door het woud: met sierlijk gebaar schijnt hij de takken op zij te buigen.
Vervolgens Sîtâ (Afb. 4), eveneens als enkele figuur, de naakte lichaamsdeelen zijn
aangegeven door daar al het leer weg te snijden. In het gelaat heeft men zorgvuldig
alle trekken uitgespaard: een wonder van silhouette-kunst. Ook zij verschijnt ons in
de omlijsting van takken.
De technische bijzonderheden der vervaardiging dezer beelden zijn in groote
trekken dezelfde als bij de Javaansche poppen. De grondstof is ook hier buffelleder,
gedroogd, glad geschaafd en vervolgens uitgebeiteld. Maar terwijl dan de Javaansche
poppen zorgvuldig worden gekleurd, maakt men in Siam het leer egaal zwart, door
het in te wrijven met een mengsel van roet en lijm. Dikwijls evenwel worden ook
deze beelden gekleurd, want somtijds wordt de voorstelling overdag opgevoerd, en
dan ziet men dus de poppen zelf. Maar de kleuren zijn hier steeds fletser, bereiken
nooit die pracht van veelkleurige tinten, welke een Javaansche figuur als het ware
maken tot een schitterend juweel. Het is als vreesde men het schimmen-karakter door
te levendige kleuren te schaden.
Evenals op Java de figuur van Batara Goeroe (Çiva) slechts vervaardigd wordt
onder inachtneming van zekere heilige voorschriften, zoo zijn er ook in de nang
enkele poppen, die anders worden gemaakt dan de overige.
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AFB. 6 - SÎTÂ BEGEEFT ZICH NAAR HET TOONEEL VAN DEN STRIJD
(UIT: NICOLAS)

AFB. 7 - SÎTÂ
(RIJKSMUSEUM VOOR ETHNOGRAFIE, LEIDEN)
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AFB. 8 - RÂMA
(RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE, LEIDEN)

AFB. 9 - LAKSMANA SPANT ZIJN BOOG
(UIT: NICOLAS)
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AFB. 10 - RÂVANA ALS KLUIZENAAR
(RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE, LEIDEN)

AFB. 11 - LAKSMANA
(RIJKSMUS. V. ETHNOGRAFIE LEIDEN)
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AFB. 12 - EEN VISCH
(RIJKSMUSEUM VOOR ETHNOGRAFIE, LEIDEN)
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Hier zijn het drie figuren, te weten die van god Çiva, god Visnu, en van den Rsi of
anachoreet. De Rsi is de asceet Bharata, die volgens de Voor-Indische mythologie
de tooneelkunst leerde van god Brahmâ, en deze kunst toen weer aan de menschen
onderwees. De twee goden moeten worden gemaakt uit het leer van een koe, die
drachtig gestorven is, de Rsi daarentegen uit tijger-leer (soms ook een berenhuid).
De makers van deze figuren moeten zich in het wit kleeden en het werk moet in één
etmaal gereed zijn. Alvorens met den arbeid te beginnen, wordt een uitgebreid
offerceremonieel volbracht. Opmerkelijk is verder, dat aan vele figuren, welken men
een bijzondere magische potentie toekent, kleine lapjes zijde gehecht zijn, met
geheimzinnige formules er op geschreven. Deze lapjes hangen aan een touwtje om
het middel van de pop. De teekening op één er van vindt men hierbij afgebeeld. Het
is in hoofdzaak een lijn, die zich van een middelpunt afwindt om in een spiraal uit
te loopen. Hieromheen zijn eenige klanksymbolen geschreven. Ik meen dat wij in
deze lijn een magische figuur moeten herkennen, die groote scheppende kracht geeft:
de krachtsontwikkeling is plastisch weergegeven door de uitcirkelende lijn. Ik geloof
de beteekenis in deze richting te moeten zoeken, naar analogie met soortgelijke
teekeningen op Chineesche amuletten, waar wij het karakter voor ‘voortbrengen’
aantreffen, met de bovenste streep verlengd tot een lange spiraal, aldus groote
machtsuitbreiding aanduidend.
Ook bij de voorstelling zelf moeten vele religieuse handelingen worden verricht.
In de eerste plaats vereenigen alle leden der troep, de text-voordragers, de lieden,
die de beelden langs het doek bewegen, de muzikanten, en alle anderen zich voor
het scherm en roepen de drie bovengenoemde figuren in het bijzonder aan. Drie
menschen halen vervolgens deze poppen te voorschijn, en voeren ze, als bijzonder
eerbieds-betoon, al dansende om het scherm heen. Daarna worden ze tegen het doek
geplaatst, de Rsi in het midden, de beide goden aan weerskanten, met de gezichten
naar elkaar toe gewend. Nadat de figuren hier met offerkaarsen en lofredenen vereerd
zijn, wordt het scherm weer ontruimd, en nu kan de eigenlijke voorstelling beginnen.
Maar men gaat nog niet dadelijk het heldendicht zelf spelen: eerst volgt nog een soort
inleiding, een voorspel. Dit is altijd het gevecht tusschen een witten en een zwarten
aap. Drie malen overwint de witte aap, en voert ten slotte zijn gevangene naar een
kluizenaar. Deze spoort den witten aap echter aan tot barmhartigheid, en de aap, door
de wijze woorden van den heiligen man bewogen, laat zijn gevangene vrij. Nu begint
eerst het verhaal zelf, zijnde de een of andere episode uit het Râma-kiën. De zangers
dragen den metrischen text van het verhaal voor, na elke handeling echter houdt de
voordracht even op, de trommel wordt geslagen, en enkele beelden worden voor het
doek vertoond, om het gezegde toe te lichten. Zoo gaat het stuk door tot het einde.
Het is dus een kijkspel, eerder nog dan een tooneel-
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vertooning. Immers ‘spelen’ in den eigenlijken zin van het woord kunnen deze
beelden niet. Maar het is een opeenvolging van verschillende stadia der actie, als een
oneindig vertraagde film: eerst ziet men twee strijders samen in één beeld vereenigd:
zij dagen elkaar uit. Dan wordt dit beeld weggenomen, en nu wordt elke strijder
afzonderlijk vertoond, den boog spannend of het zwaard uit de scheede rukkend.
Vervolgens verschijnen beiden weer op één beeld, dat voorstelt, hoe zij handgemeen
worden. En zoo gaat het door. Men begrijpt, dat door deze wijze van vertoonen een
zeer groote hoeveelheid verschillende beelden noodig is.
Hieronder laat ik nu een gedeelte van den text in vertaling volgen. Het is een
tooneel, genomen midden uit den grooten strijd tusschen apen en daemonen.1) Intsjit
verslaat tijdelijk de aap Hanoemân.
Toen zag Hanumant, de zeer krachtige, moedige,
De scharen vereenigde daemonen en reuzen,
Die zich stortten op de apen, en ze op de vlucht dreven.
Hij trok uit en stelde zich den vijanden tegenover,
Voorspelde onheil voor het leven der daemonen.
Hij zwaaide den drievoudigen donderhamer, de machtige
Hij viel aan, en drong de daemonen terug.
Hij hieuw met zijn zwaard, bracht ze in verwarring,
Door zijn kracht, hij, de roemrijke aap.
Het daemonen-leger werd vernietigd, onmachtig;
Zij vluchtten, terwijl de apen hen achtervolgden.
(twee trommelslagen; schaduwbeelden)
Daarop onstak in toorn de moedige Nandakâra,2)
Hij gloeide als het ware door de overmaat van woede,
Wierp zich op Hanumant, en greep hem aan.
(twee trommelslagen)
Toen nu de sterke, dappere Indrajit,
De apen zijn leger zag bedreigen,
En de daemonen op de vlucht jagen,
Stampte hij woedend met zijn voet op den grond,
En liet vreeselijk als het onweer rollen zijn stem:
‘Gij, o dwaas van een woud-aap,
Zijt gij dan in het geheel niet beangst?
Vreest ge mij niet, die stam van Parameçvara?3)
De aarde beeft, mijn naam is geducht,
Machtige godenwapens heb ik in mijn bezit,

1) Cf. F.W.K. Müller, Nang, Siamesische Schattenspielfiguren im Kgl. Museum für Völkerkunde
zu Berlin. (Supplement zu Band I des Internationalen Archiv für Ethnographie, 1889).
2) Een aanvoerder der daemonen.
3) De Opperste Heer = Çiva.
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Waaronder drie geweldige overwinningsbogen.
Hoe waagt gij het, met mij te strijden?
Weet gij niet, dat Uw dood nabij is,
Dat Uw hoofd zal worden gescheurd
Van Uw romp, door mijn kracht?’
(vier trommelslagen)
Toen nu de moedige zoon van den Wind,1)
De woorden van den reus vernomen had,
Sloeg hij de handen ineen en sprak hoogmoedig:
‘Ik ben uit het geslacht van den grooten Vâli,
Wiens kracht hemel en aarde doet sidderen;
De machtige beheerscher der wereld
Schonk mij drie wapenen, die ik bewaarde,
De machtige, sterke, onoverwinlijke,
Die in staat zijn Uw geslacht te vernietigen.
Beroem u maar op uw groote kracht,
Welke u drijft tot den strijd tegen mij;
Maar spreek niet van Uw drie bogen,
Totdat gij ze alle afgeschoten hebt....
O Daemon, wees niet overmoedig!’
De geweldige Indrajit, dit hoorende,
Greep tandeknarsend naar zijn boog en schoot.
Het trillen van de pees was als een donderslag,
Die de aarde en de lucht deed sidderen.
Hij trof den sterken zoon van den Wind,
En deed hem neerstorten op de aarde.
(twee trommelslagen; schaduwbeelden)

Deze wijze van vertooning is, zelfs voor een Oosterling, op den duur wel wat eentonig,
en zoo vinden we de voorstelling dikwijls afgewisseld met dansen, de k h o n . Deze
worden dan uitgevoerd op een plankier vóór het scherm. Hoewel de dansen op zich
zelf dateeren uit een vroegen tijd, vermoedelijk zelfs nog vóór de nang, zoo schijnt
deze verbinding van nang en khon eerst betrekkelijk laat tot stand te zijn gekomen.
Bij deze voorstellingen, die overdag plaats vinden, de n a n g r a b a m , worden geen
stukken uit het Râmâyana opgevoerd. Men geeft dan de voorkeur aan kortere
tooneelen van meer beschrijvenden aard. Zoo wordt onder andere opgegeven het
verhaal van Râmâsura, die Mekhalâ, de godin der zee achtervolgt, om haar den
schitterenden smaragd te ontrukken.
De hierboven beschreven Siameesche schaduwbeelden zijn de oudste vorm. In
tegenstelling met de Javaansche wajang, waar we alleen dia-

1) Hanumant is, evenals Bhîma, een zoon van Vâyu, den Windgod.
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chronische, moeilijk te registreeren verschillen vinden, treffen wij in Siam nog
verschillende andere gelijktijdige vormen aan. In lateren tijd heeft men het in vaste
omlijning besloten beeld laten varen, en in navolging van de Javaansche wajang de
poppen afzonderlijk gemaakt, en van bewegelijke ledematen voorzien. De figuren
werden eenvoudiger, daar de decoratieve elementen, vroeger dienend ter aanvulling
van het voorgestelde tooneel, uit het beeld verdwenen. Slechts de slang als voetstuk
blijft zich handhaven. Op afb. 7 zien we Nâng Sîdâ, los van alle ornament, een pop
met één beweegbaren arm, den rechter, bestaande uit drie stukken, bovenarm,
onderarm en hand. Râma (afb. 8) heeft ook één beweegbaren arm in drie leden, terwijl
alle ornamenten eveneens zijn weggevallen, zelfs de nimbus. Op afb. 10 zien we
Tossakan in zijn vermomming als kluizenaar. De onderkaak van deze pop is
beweeglijk, en door een vernuftig aangebrachten draad langs een buigzaam, als een
veer werkend bamboelatje, kan hij door den vertooner op en neer bewogen worden.
Afb. 11 ten slotte toont ons Phra Lak(?) in de hitte van het gevecht. Deze poppen
zijn tamelijk klein, circa 35 cm hoog, kleiner dus over het algemeen dan de Javaansche
figuren. Vaak zitten de koppen er los op, en kunnen dus verwisseld worden, wat voor
den vertooner een groote besparing van materiaal mogelijk maakt. Op afb. 13 zien
we een daemon, waar zulk een los hoofd is opgezet. Vervolgens twee dieren (afb.
12 en 14), een visch en een tijger, die beiden in vorm duidelijk den Chineeschen
invloed verraden. Evenals de figuren van menschen en dieren werden ook vele
décor-teekeningen uit de oude beelden tot losse stukken gemaakt.
De losse poppen zijn bekend onder den naam van n a n g t a l o e n g , een benaming
afgeleid van de plaats van herkomst, de provincie Pataloeng. Zij schijnen in den
laatsten tijd gemaakt te zijn in navolging van de Javaansche wajangpoppen. De wijze
van vervaardiging, en de opvoering van verhalen is aanmerkelijk eenvoudiger dan
bij de echte nang. Er zijn nog andere soorten van schimmenspelen, als die, gebruikt
op het eiland Salanga, of in Ligor. De Siameezen zelf deelen de nang in volgens drie
catagorieën: ten eerste de oorspronkelijke nang, de n a n g t h a i (= Siameesche
nang); ten tweede de n a n g t s j i n (= Chineesche nang), en ten slotte de n a n g
k h e k (= Maleische nang). Op het schiereiland Malakka zijn nog andere soorten,
die evenwel weinig kunstwaarde bezitten, en beschouwd kunnen worden als
smakelooze navolgingen van de Siameesche of Javaansche schimmenspelen.1)
Het is zeer waarschijnlijk, dat de Siameezen het schimmenspel van de Javanen
hebben overgenomen. Weliswaar kenden vermoedelijk ook de oude Indiërs het
schimmenspel, zoodat men een oogenblik aan een overneming uit Voor-Indië zou
kunnen denken, maar de berichten zijn schaarsch en boven-

1) Bij Müller, op. cit., zijn eenige afbeeldingen van zulke poppen te vinden.
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AFB. 13 - EEN DAEMON
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dien zijn de gebruikte termen vaak voor een dubbelen uitleg vatbaar. In de Therî
Gâthâ (Gezangen van Boeddhistische Nonnen) komt de volgende zinsnede voor, die
een vrome non een jongen man toevoegt, die te zeer gehecht is aan de dingen dezer
wereld: ‘O blinde, gij verheugt u over een zaak, die niets is, evenals over een
luchtspiegeling, die zich aan u vertoont, als over een gouden boom, in een droom
gezien, als over een schaduwspel, vertoond temidden der menigte.’ Het woord
‘schaduwspel’ kan echter ook anders worden vertaald, zoodat de plaats niet
overtuigend is. Duidelijker plaatsen zijn te vinden in den commentaar van Nîlakantha
op het Mahâbhârata. Voorts kent de Sanskrit-literatuur de châyâ-nâtaka's, letterlijk:
schaduw-tooneelstukken, waarvan wij een groot aantal over hebben, als den
Dûtângada en den Râmâbhyudaya. Maar naar inhoud noch vorm onderscheiden deze
stukken zich van de andere tooneelliteratuur, zoodat men kan twijfelen, of wij hier
wel met texten voor schimmenspelen hebben te doen. Immers het woord châyâ-nâtaka
kan ook worden opgevat als aan te duiden: schaduw, schema van een tooneelspel,
dus m.a.w. een bijzonderen vorm van een gewoon tooneelstuk.1) Vergelijkt men deze
weinige aanwijzingen met de overvloedige Javaansche gegevens, dan wordt het wel
waarschijnlijk, dat deze kunst uit Java is ingevoerd, te meer, daar wij weten, dat in
ouderen tijd nauwe betrekkingen bestonden tusschen de volken van het
Indo-Chineesche schiereiland en de eilanden van den Indischen archipel. Dit verklaart
ook het religieuze element in de Siameesche voorstellingen, waaraan het wezen der
vertooning zelf niet beantwoordt. De inhoud van het Râmakiën, zijnde een
verheerlijking van den god Visnu in zijn incarnatie Râma, is op zichzelf onvoldoende,
om het gespecialiseerd ritueel karakter der voorstelling te verklaren. Het Visnuitisch
motief, dat direct uit het Voor-Indisch gedicht is overgenomen, is in de Javaansche
versie volkomen op den achtergrond geraakt. Inheemsche gedachten uit een archaisch
tijdperk ontbreken dus in de nang volkomen, hoewel zij ook als vorm der vereering
van de goden Çiva en Visnu, en van Bharata, den vader der tooneelkunst, een ritueel
karakter draagt.
De oorspronkelijke nang bestond, zooals we hierboven zagen, niet uit losse poppen,
maar uit samengestelde tooneelen. Dit pleit voor een overneming in vroegen tijd.
Waarschijnlijk immers moet als één der oudere wajang-vormen op Java beschouwd
worden de w a j a n g -b è b è r . Hierbij wordt een lange strook papier, waarop de
verschillende scènes van het verhaal zijn afgebeeld, door den vertooner aan twee aan
de uiteinden bevestigde stokjes, langzaam afgerold. Vóór hem ligt een houten balk,
van ongeveer een meter lengte, waar aan beide uiteinden verticale gaten in geboord
zijn. Hierin plaatst hij de twee stokjes (seligi), die aan de uiteinden van de strook

1) Zie voor een uitvoerige behandeling van het materiaal: Pischel, Das Altindische Schattenspiel.
Voorts Sten Konow, Das Indische Drama, p. 44 (Grundriss der Indo-arischen Philologie u.
Altertumskunde, 1920).
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vastzitten, en deze laat hij tusschen zijn vingers ronddraaien, zoodat de strook
langzaam afrolt van het eene stokje op het andere, en zoo alle tooneelen, die er op
geschilderd zijn, aan het publiek laat zien, terwijl de vertooner het verhaal voordraagt,
geheel in het N g o k o of wel laag-Javaansch. De stof is ontleent aan den
gedog-cyclus, en behandelt dus de avonturen van Pandji. De vertooning wordt niet
door muziek begeleid. Deze wajang was de laatste eeuw reeds uiterst schaarsch op
Java, maar zij is zeer heilig.1) Oude exemplaren dezer rolprenten zijn, door de
vergankelijkheid van het materiaal (een soort papier gemaakt van geklopten boombast)
niet meer over.
Maar we bezitten een oud bericht over deze vertooningen, van den Chineeschen
reiziger Ma Chwan, die in 1416 het eiland Java bezocht. Deze noemt van alle
wajang-soorten alleen de wajang-bèbèr, welke hij beschrijft in de volgende
bewoordingen: ‘Er zijn een soort van lieden, die op papier menschen, vogels, dieren,
insecten enz. schilderen; het papier is in rolvorm tusschen twee houten cylinders
vastgemaakt, welke drie voet hoog zijn; aan één kant eindigen deze cylinders met
het papier, terwijl ze aan den anderen kant voortloopen. De man hurkt op den grond,
plaatst de teekeningen vóór zich, terwijl hij het eene deel na het andere ontrolt en
naar de toeschouwers keert, en terwijl hij met luide stem in de landstaal een verklaring
van elk deel geeft; de toeschouwers zitten om hem heen en hooren toe, lachend of
weenend, al naar mate hetgeen hij hun meedeelt.’2) Deze wajang-bèbèr vond Ma
Chwan zeer verbreid op Java, terwijl hij met geen enkel woord de wajang poerwa,
het schimmenspel vermeldt. Dit is echter geenszins te beschouwen als een bewijs,
dat in 1416 de wajang-poerwa niet op Java voorkwam; integendeel, wij bezitten
betrouwbare gegevens, waaruit blijkt, dat de schimmen-vertooningen toen reeds een
lange geschiedenis achter zich hadden.
In het Oud-Javaansche gedicht Ardjoena-wiwâha (Ardjoena's bruiloftsfeest), dat
dateert uit de elfde eeuw n.Chr. lezen we: ‘Er zijn er, die, als ze kijken naar de
tooneelpoppen, weenen, bedroefd en verbijsterd zijn in hun gemoed, hoewel ze toch
weten, dat het uitgesneden leer is, dat het vertoon maakt van te spreken; met hen kan
men vergelijken menschen, die, dorstend naar de wereldsche dingen, in ijdelen waan
verkeeren, en niet weten, dat al het bestaande slechts begoocheling is.’
En in een jonger gedicht, Wrtta-sançraya, een Oud-Javaansch geschrift over den
versbouw, uit het midden der 12de eeuw, komen de volgende regels voor: ‘De bergen
maakten op dat oogenblik den indruk, alsof ze de boomen tot tooneelfiguren en den
doorschijnenden, fijnen nevel tot scherm hadden; de holle bamboe's, waar de wind
doorheen speelde, ze waren als het ware

1) In 1902 heeft Hazeu nog een voorstelling er van bijgewoond. De eigenaar van de rollen hield
ze zeer in eere: elke Donderdagavond werd er wierook voor de kist gebrand. Menschen uit
het dorp brachten vaak offers aan deze kist, om genezing te vragen voor een zieke.
2) Cf. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago, p. 53.
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de zacht ruischende t o e d o e n g a n s (fluiten); de zingende kwartels waren gelijk
de s a r o n s (Inl. muziekinstrument), harmonisch afwisselende met de zachte echo
der herten; de tonen der verliefde pauwen vormden het Mandraka-gezang.’ Hier
wordt dus het door den nevel bedekte landschap vergeleken met het
schimmen-tooneel, door de gamelan-muziek begeleid.
Dat de Chineesche reiziger nu alleen de wajang-bèbèr kende, behoeft ons niet te
verwonderen. Het ligt voor de hand, dat de wajang-poerwa-voorstellingen, door hun
religieus karakter, minder algemeen toegankelijk waren. De wajang-bèbèr echter is
door Jacob,1) naar mijn inzien terecht, vergeleken met den over Oost en West zeer
verbreiden s t r a a t z a n g : menschen trekken de markten rond en verdienen hun geld
door platen te laten zien, en daarbij een verklarenden text voor te dragen. Zoo kent
Voor-Indië de Yamapatika's, lieden die afbeeldingen van den doodsgod Yama
vertoonen, en daarbij de verschrikkingen van de hel beschrijven. Bâna beschrijft in
zijn Harsa-roman (7de eeuw n.Chr.) zulk een straatzanger. Hij zit op de markt,
omringd door een schaar van kinderen. In de linkerhand houdt hij een op een raam
gespannen doek, waar Yama geteekend is, rijdend op een stier. In de rechterhand
heeft de zanger een rieten stok, waarmede hij al voordragende gesticuleert. Ook in
Japan vinden we dergelijke straatzangers. Dit is een kunst van de markten en de
straten. Het is geen wonder, dat handelsreizigers hiermede het meest in aanraking
kwamen, daar zij toch overal in het openbaar wordt aangetroffen. Zoo beschreef Ma
Chwan haar als zeer verbreid op Java. Zoo eindelijk werd zij gezien door de andere
vreemdelingen die Java bezochten: de oude Siameesche handelslieden vormden de
verbinding tusschen Java en Indo-China. Langs dezen weg werd de wajang in Siam
ingevoerd in hare gedaante van wajang-bèbèr.
Doch toen in later tijd de wajang-poerwa steeds meer populair werd op Java, ging
zij de wajang-bèbèr verdringen. Deze laatste trok zich van de markten terug om plaats
te maken voor de meer boeiende vertooningen met losse poppen. Maar deze langzame
vulgarisatie van de wajang-poerwa versterkte het religieus karakter van de
wajang-bèbèr. Tot op den huidigen dag echter heeft zij haar voorkomen van straatzang
niet verloren: dit is duidelijk zichtbaar in de wijze van vertooning, en niet het minst
door het feit, dat de verklaring gesteld is in het Ngoko, de volkstaal.
Geheel on-religieus is de straatzang nooit en nergens geweest: in het Westen had
zij een zekere moraliseerende tendentie, terwijl zij in het Oosten schrikwekkende
beelden uit het doodenrijk vertoonde. De wajang-bèbèr bezong de inheemsche
cultuurhelden, en wel prins Pandji. Het is te begrijpen,

1) Georg Jacob, Zur Geschichte des Bänkelsangs, Litterae Orientales, Heft 41, 1930. Jacob
leidt hier alle schimmenvertooningen af uit den straatzang. In het derde gedeelte dezer reeks
studies zal ik die opvatting nader critiseeren in verband met het Chineesche schimmenspel.
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dat de helden uit de Indische epen eerst later ook aan het lagere volk bekend werden;
in den tijd van Ma Chwan waren de Voor-Indische verhalen nog slechts het eigendom
van de hoogere klassen, de Hindoe-Javaansche aristocratie. Het volk, dat zijn vermaak
zocht op de straten en markten, genoot van de avonturen van zijn eigen helden, als
den Prins Pandji.

AFB. 17 - EEN DAEMON BESTRIJDT DEN VIERARMIGEN VISNU
(SCHETS NAAR EEN WANDSCHILDERING IN DEN WAT PRA KEO, BANGKOK)

Maar de vraag, wanneer precies de wajang-bèbèr op Java in zwang is gekomen,
moet, zoolang als nadere gegevens ontbreken, onbeantwoord blijven. Het komt mij
voor, dat de leeren wajang en de wajang-bèbèr zich naast elkaar hebben ontwikkeld,
en dat de een niet uit de ander af te leiden is. Doch dit is slechts een veronderstelling.
Voor Siam evenwel is het duidelijk dat de nang ontstaan is uit de wajang-bèbèr, in
omstreeks de tiende eeuw in Indo-China uit Java ingevoerd. Voor het papier zal men
het meer stevige leder hebben genomen, dat voor de vertooningen bij nacht werd
uitgesneden. Wellicht werkten hierbij latere Chineesche invloeden mee. Aangezien
het leer zich niet gemakkelijk laat afrollen, ligt het voor de hand, dat men het in
tooneelen sneed, en zoo krijgt men de samengestelde tooneelen van de nang.
Op dezen grondslag ontwikkelde de Siameesche nang zich langs haar eigen banen.
Geheel onafhankelijk van deze eerste overneming moet de hervorming worden
beschouwd, die plaats had in lateren tijd, toen de aanraking met het moderne
Javaansche spel van losse poppen, deze wijze van opvoering ook in Siam ingang
deedvinden. In de Javaansche wajang is nog één figuur over, die zich laat vergelijken
met de oude Siameesche beelden. Dit is het p a r a m p o k a n , het leger (zie afb. 16).
Hier is binnen een vaste omlijsting een complex van figuren weergegeven, juist
zooals wij dit aantroffen op de Siameesche beelden; de aard van deze figuur: een
menigte soldaten, leende zich minder tot ontleding in losse poppen. Wellicht moeten
we in het parampokan nog een
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overblijfsel zien van ook een J a v a a n s c h e wajangsoort, die een overgang vormde
tusschen wajang bèbèr en wajang poerwa.

AFB. 18 - STRIJD TUSSCHEN EEN AAP EN EEN DAEMON
(SCHETS NAAR EEN WANDSCHILDERING IN DEN WAT PRA KEO, BANGKOK)

Wenden we ons nu tot een nadere beschouwing der Siameesche schaduwbeelden.
Wij wezen reeds op de geniale groepeering der figuren, waar het een
massavoorstelling betreft. Waar twee figuren te zamen zijn afgebeeld, vinden we
bijna altijd het cirkel-motief toegepast: men heeft het uitdrukkingsvermogen van het
beeld versterkt door de beide gestalten in een cirkel-omtrek samen te dwingen.
Hierdoor bereikt men een treffende expressie van in elkaar verbeten zijn, een
uitdrukking van wilde beweging en verbitterden strijd. Men zie bij voorbeeld de
vechtende apen op afb. 15, en de strijdtooneelen op de muurschilderingen van den
Wat Pra Keo (afb. 17 en 18).
Het valt reeds dadelijk op, dat deze kunst veel realistischer is dan de Javaansche:
de figuren van menschen en dieren zijn getrouwe afbeeldingen der werkelijkheid.
Vooral bij de oudere, samengestelde beelden, en in mindere mate ook bij de losse
figuren, springt dit dadelijk in het oog. Men geeft geenszins de voorkeur aan een
voorstelling van het menschelijk gelaat en profil, maar minstens even dikwijls ziet
men de figuur en face. Ook is de beenhouding niet overal dezelfde, maar varieert in
tallooze standen en houdingen. De lichaamsvormen blijven hun natuurlijke ronding
behouden, de armen worden niet bovenmate uitgerekt. De beweegbare arm bestaat
uit drie stukken, en heeft daardoor groote expressieve kracht. Het duidelijkst komt
het verschil wellicht uit in de behandeling van de vrouwelijke gestalte. Bij de
Javaansche poppen zijn gelaat, hals, schouders en armen in hun hoekige vormen
nauwelijks verschillend van het uiterlijk der manlijke figuren. Slechts de ronding
van den ten halve door het kleed bedekten boezem kenmerkt het vrouwelijk lichaam.
Beziet men hiernaast nu een Siameesche figuur als van Nâng Sîdâ: hier valt dadelijk
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de lijn der heupen is duidelijk aangegeven. Bovendien is de naaktheid van het
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bovenlichaam afgebeeld met een vrijmoedigheid, die den Javaanschen kunstenaar
vreemd is. Het vrouwelijk lichaam is hier geteekend in de volle zinnelijke schoonheid.
Ook de kleeding, de versierselen zijn veel meer natuurgetrouw gebleven. Hier heeft
de kunstenaar alle onderdeelen gadegeslagen, en zorgvuldig nagebootst naar de
werkelijkheid. Bij de Javaansche poppen zijn de verschillende kleedingstukken
verstard tot vaste, telkens wederkeerende motieven. De hoekige, gestyleerde lijnen
van het langgerekt gezicht en lichaam, wekken bij ons aanstonds de gedachte aan de
eigenlijke hoedanigheid van de pop: een schaduw. Men kan zeggen, dat de Siameesche
beelden over het algemeen minder abstract zijn: zij zijn meer ‘levend’. Als wij Râma
zien, den boog spannende, of Sîtâ, gezeten op haar wagen, dan bewonderen wij den
goddelijken held en de bevallige vrouw, welke de meesterlijk uitgesneden figuren
ons voorvoeren als menschen van vleesch en bloed. In de tweede plaats pas bedenkt
men, dat het schaduwbeelden zijn. Door de realistische plastische kracht der poppen
verliezen zij eigenlijk het karakter van schimmen en maken op den geest denzelfden
indruk als levende tooneelspelers. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Westerlingen,
slechts oppervlakkig bekend met Oostersche kunst, de Siameesche figuren mooier
noemen dan de Javaansche. Het is reeds in beginsel een fout, om van de eene kunst
te spreken als ‘mooier’ dan een andere. Dit beteekent een vluchtig, zeer eenzijdig
oordeel. Om tot een ruime, onzijdige beoordeeling te komen, dient men zich lang
met Oostersche kunst te hebben bezig gehouden, en moet men veel
vergelijkingsmateriaal onder oogen hebben gehad. Ik voor mij vind zoowel de
Siameesche als de Javaansche schaduwbeelden mooi, zij het dan ook elk op hun
eigen wijze. Maar ook moet erkend worden, dat de Javaansche kunst een hoogeren
trap van ontwikkeling heeft bereikt dan de Siameesche. Op de oude Javaansche
tempel-reliefs vinden wij een realistische uitbeelding, die sterk aan de Siameesche
nang-figuren doet denken. Maar de Javaansche kunst heeft zich hierboven weten te
verheffen: zij heeft zich met haar tot het uiterste gestyleerde lijnen steeds meer van
de werkelijkheid teruggetrokken, om nader te komen tot een ideaal van abstracte
schoonheid. Voor den naar eigen verborgenheden tastenden geest heeft zij oude,
archaische gevoelens verwezenlijkt: de totemistische gedachte heeft onbewust er toe
meegewerkt, dat de wajang zich bleef handhaven door de eeuwen heen, en zij heeft
ook de plastische ontwikkeling ten zeerste beïnvloed. Een bewijs hiervoor is, dat
onder de moderne Javanen een sterke tendentie bestaat, in de wajang een diepere
symboliek te zien.
De Siameesche kunst is materieel: de nang-figuren zijn schaduwen van de dingen
der stoffelijke wereld. De wajang echter is vergeestelijkt, spiritueel: zij tracht in haar
schaduwen vast te leggen beelden van het verborgene, het bovenzinnelijke. Dit is in
dieper wezen het onderscheid der beide kunsten, dat de vele uiterlijke verschillen
verklaart.
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In het moderne Siam kan het schimmenspel geen plaats meer vinden: zijn plaats is
ingenomen door den bioscoop, welke de nang-vertooning geeft in duizendvoudige
versnelling. Dit is een beeld in het klein van het heele Oostersche leven, dat zich hoe
langer hoe meer aan het wereldtempo gaat aanpassen. Men mag dit niet afkeuren:
oude schoonheid ging verloren, maar veel nieuwe schoonheid ontstond. Door bioscoop
en radio worden de verschillen genivelleerd, en komt men dichter tot een
universalistisch voelen. In hoeverre dit medewerkt tot de verwezenlijking van
algemeene idealen, is moeilijk vast te stellen. ‘.... Wir sind bewuszte Bürger der Erde,
weil wir die Erde und die übrigen Menschen begreifen und mehr und mehr verstehen.
Und weil wir mehr Menschen verstehen, darum ist unsere Liebe gröszer geworden.
Was gröszeres kann der Mensch auf Erden gewinnen, als dasz seine Liebe gröszer
wird?’ Aldus Traven1) - voor wie het gelooven wil!
(Wordt vervolgd)

AFB.

19 - SIAMEESCH AMULET

1) Traven, Die Weisse Rose, p. 271.
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G.K. Chesterton als teekenaar
door Cornelis Veth
IN verschillende landen en in de sfeer van verschillende culturen zijn andere dingen
aannemelijk, bestaanbaar, en, ik wil er bij voegen, uitstaanbaar. Een Franschman
heeft eens gezegd, dat een Engelschman alleen interessant was, als hij een klein
beetje gek was, maar ik geloof dat hij de courtoisie had, er bij te voegen, dat de
meeste Engelschen dan ook een klap van den molen weg hadden.
Misschien is het deze ethnografische omstandigheid, die veroorzaakt, dat in
Engeland zelfs te verdragen is dat overal elders onduldbare wezen: de z.g. optimist.
Men versta mij wel. Ik heb menschen zichzelf met zalving, maar abusievelijk, optimist
hooren noemen (het geschiedt vooral in vergaderingen) die utopist bedoelden, welke
menschensoort iets geheel anders is, onschadelijker, en gewoonlijk niet ondoorloopen
van een sympathiek streepje. Neen, de Hollandsche optimist is de man, die u vertelt
dat in alle menschen iets goeds is, die uit alle rampen een leering voor u weet te
halen, die den beleedigde troost met de verzekering dat de beleediger het zoo kwaad
niet gemeend heeft, en den bestolene met de voorspelling dat het kwalijk verkregen
goed den dief kwalijk gedijen zal, en ten slotte den bedreigde paait met de verwachting
dat alles nog wel reg zal kom. Maar hij is ook de man, die den onderdrukker stijft in
zijn machtswellust, den aanmatigende in zijn waan, en, wat misschien nog het ergst
is, den bescheidene in zijn nederigheid; en die wel vaart bij zijn behagelijke
struisvogelpolitiek, al is het om hem heen een hel.
Heel anders dan dit gladde optimisme, zooals wij het kennen en waarvoor wij, als
wij het aan zien komen, een straatje om loopen, is het optimisme dat in het gewone
op een beminnelijke afwijking lijkt, - al kan het wel eens de proporties aannemen
van een monsterachtig vooroordeel, - het optimisme, te weten, van den Engelschen
essayist Gilbert Keith Chesterton. Wie het leven en de werken van dezen geestigen,
soms paradoxalen, maar niet zelden diep doordringenden criticus en boetprofeet ook
maar oppervlakkig kent, kan weten dat hij de onverzoenlijke vijand is van de in zijn
land ondergronds nog altijd zoo machtige oligarchie, de moedige, niet tot zwijgen
te brengen tegenstander van de veldwinnende plutocratie, de hooghartige verachter
van dien modernen schaamteloos gehuldigden afgod, het succes; ondanks zijn
catholicisme de bewonderaar van de Fransche revolutie, en ondanks zijn mystieken
afkeer van het materialisme de ontwerper van een (vermoedelijk eenigszins
naïef-gedacht) systeem van grond-
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MAX BEERBOHM, G.K. CHESTERTON

W.H. JONES, G.K. CHESTERTON LOOKING FOR MAX BEERBOHM AFTER SEEING HIS CARICATURE AT THE
LEICESTER GALLERIES
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CHESTERTON, MARCONI (BIOGRAPHY FOR BEGINNERS) GUGLIELMO MARCONI WAS BROUGHT UP ON
MACARONI, BUT WHEN HE GETS IT NOW, THERE'S NO END OF A ROW
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CHESTERTON, CIMABUE (BIOGRAPHY FOR BEGINNERS)

CHESTERTON, ILLUSTRATIE BIJ MR. PETRE. DADA BEESTON (DOROTHEA MADUA, SECOND AND YOUNGER
DAUGHTER OF HENRY, 10TH BARON BEESTON, OF BEESTON ABBEY, BEESTON, RUTLANDSHIRE, AND
OF DESIRÉE WALDSCHWEIN, HIS WIFE)
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CHESTERTON, ILLUSTRATIE BIJ MR. PETRE. MRS. CYRIL LEAPING TO THE TELEPHONE

CHESTERTON, ILLUSTRATIE BIJ MR. PETRE. ‘ONE HAD CHOSEN PUBLIC SERVICE, THE OTHER - AFFAIRS.’
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onteigening en schepping van klein bezit (naar het voorbeeld van Frankrijk) welk
stelsel hij een tijdlang met groote onbaatzuchtigheid in een door hemzelf bekostigd
tijdschrift bepleitte. De door zijn briljanten stijl en verrassenden betoogtrant, zijn
heldere ideeën en grillig-erudiete beeldspraak gefascineerde lezer, stuit echter telkens,
en bij zijn later werk al meer, op uitingen van dat fanatieke, neen eenigszins geschifte
optimisme, dat ik als typisch Engelsch heb geleerd te verontschuldigen. Ik denk aan
zijn koppige verdediging der huwelijkswetgeving, zijn moedwillig-generaliseerende
veroordeeling van alle echtscheidingen, zijn volkomen verdwaasde verwerping van
alle vormen van gezinsbeperking - hetgeen alles reeds op te merken was vóór zijn
overgang tot de leer der moederkerk. Dat een zeldzaam scherp intellect en een groote
verdraagzaamheid vereenigbaar kunnen zijn met verblindheid en verwardheid op
sommige punten, blijkt ook bij den criticus, die in zijn overigens voortreffelijk werk
over Dickens, een van diens beste boeken, Little Dorrit, misprees omdat het somber
is, en die een groot schrijver als Thomas Hardy miskende, alleen om zijn pessimisme.
Als ik een definitie moest geven van den vorm van niet-wijsheid, die bij overigens
losloopende en zelfs hoogst verdienstelijke Engelschen het meest voorkomt, zou ik
ze kinderachtigheid noemen. Het is een volkseigenschap, niet van nu, maar van altijd.
Van den starren John Ruskin af tot den fijnen modernen psycholoog Aldous Huxley
hebben een zwak voor de nonsense-rhymes van Edward Lear, en ik meen dat het
zeggen of zelfs doen van iets volkomen onredelijks, onzinnig-overdrevens of
baldadig-grilligs daar niet zelden als een aangename sport wordt beschouwd. En daar
de sport het gevaar pleegt te tarten, ook het koketteeren, ad absurdum, met een
vooroordeel.
Maar ik meen, dat die roekeloosheid ook iets goeds meebrengt: den moed om te
spelen, de afwezigheid van een valsche schaamte, die in haar vrees voor het
kinderachtige en flauwe aarzelt zich zelfs opgewekt te toonen. Zoo heeft dan zelfs
het optimisme, dit optimisme althans, zijn goede zijde: de opgewektheid, de durf om
mal te doen. Het is curieus hoeveel Engelsche auteurs min of meer dwaze teekeningen
hebben gemaakt: Thackeray, Stevenson, Kipling, Wells.... De teekeningen van
Chesterton zijn over het algemeen niet zoo frisch-komisch als de beste van Thackeray's
krabbels, maar ze zijn knapper, stouter, soms werkelijk mooi, en van een verfijnder,
groteske geestigheid. Ze verraden nu en dan zijn dillettantisme, door de zwakke
constructie en mise-en-page. Niet altijd zijn ze geestig - meer overmoedig - dwaas
en opwekkend als blijken van een benijdenswaardigen levenslust, om niet te zeggen
brooddronkenheid. De hand van teekenen is los en gemakkelijk en spreekt
onmiskenbaar van talent. Het is wel bevreemdend, dat deze begaafde caricaturist in
zijn geschriften nooit van veel belangstelling voor de caricatuur heeft blijk gegeven.
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De beste van zijn teekeningen, voor zoover ik ze ken, zijn wel eenige van de
illustraties in een wonderlijk boekje: Biography for Beginners, edited by E. Clerihew
B.A., with 40 diagrams by G.K. Chesterton.
Ik meen dat de geest van deze biografieën (op rijm en in vier regels) het best te
karakteriseeren is met een woord, dat ik daarstraks al gebruikte: brooddronken. Op
een enkel maal na is er niet het minste verband tusschen het onderwerp van de
‘biografie’ en de aardigheden in het versje, die voornamelijk door het rijm schijnen
aan de hand te zijn gedaan - verrassende rijmen als die van S h a w o p w a r , J o b
op G l o b e , E r a s m u s op ‘'b l a s 'm o u s ’ en die leiden tot mededeelingen als deze:
The novels of Jane Austen
Are the ones to get lost in

of dit niet onaardige:
When they told Cimabue
He didn't know how to cooee
He replied: Perhaps I mayn't
But I know how to paint

Flauw? Ach ja, maar ik mag het wel dat iemand de moeite neemt zulke zotternij neer
te schrijven en een ander er een teekening bijmaakt met een arroganten cow-boy en
een hooghartigen Cimabue. Ik heb altijd betwijfeld of het waar is, dat ‘böse Menschen
haben keine Lieder’, maar wel geloof ik zeer stellig dat slechte menschen geen smaak
hebben voor onzin.
Het vermakelijkste echter van dit malle boekje is de Index. Het is ook al weer een
grappigheid die niet ieder zal waardeeren: wie niet van nonsens houdt, zal er nog
veel minder over te spreken zijn, als deze het air van ernst en van een
wetenschappelijke volledigheid aanneemt. Deze index is een lijst van alphabetisch
gerangschikte eigenschappen, waarbij telkens verwezen wordt naar de door de
biografieën behandelde personen. Daarbij is dan uit die versjes, met het gewichtigst
air, alle ‘psychologie’ geperst die er maar uit te halen is. Het overmoedigst is daarbij
wel het sollen met de volgende fictieve anecdote aangaande Sir Christopher Wren,
den architect die St. Paul's Church herbouwd heeft - een grootsch werk, hoe men
ook over het pompeuze resultaat moge denken.Sir Christopher Wren
Said: I am going to dine with some men.
If anybody calls
Say I am designing St. Paul's.
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Dit leugentje wordt den grooten man door den Index wel zeer zwaar aangerekend.
Op bijna elke letter vinden wij hem op grond daarvan beticht van de verfoeilijkste
karakter-eigenschappen en misdrijven. Onder A vinden wij:
Abominable deceit (Wren); onder B: Bankruptcy, moral (Wren); onder C: Conduct,
disingenuous (Wren) onder de letter D: Domestic servants, encouragement of
dishonesty among (Wren) verder: Escutchon, blot on, action involving (Wren) en
wij zien den ongelukkige nog verder beschuldigd van: Fact, cynical perversion of Hypocrisy, calculated - Principle, absense of - en zelfs: Satanism, revolting display
of, - ..alles van wege dat jokkentje. Op den naam van Jane Austen vinden wij
daarentegen geboekt: Zenith of literary achievement, attainment of - en op Cimabue's
credit geschreven: Repartee, witty and pungent, gift of -.
Ik zal van deze dwaasheden niets verder zeggen, uit vrees van zwaar op de hand
te worden, wat hier meer dan ooit te vermijden is, - mij hebben ze vermaakt. De
teekeningen van Chesterton hebben de komische eigenschap van deze gekke fantasieën
te verduidelijken. Zijn Liszt die de piano met de vuisten betimmert is zeer reëel en
het gebaar van John Stuart Mill zegt zeer overtuigend, dat hij
By a mighty effort of will,
Overcame his natural bonhomie
And wrote ‘Principles of political Economy.’

Iets werkelijk fraais heeft het ‘diagram’ waarin men Edward den Belijder in een lade
ziet slapen, met een mooien page bovenop de kast en een krijgshaftig wapenknecht
als bewaker. De caricatuur van Wellington, die ‘reduced himself to a skellington,’
waarvoor zijn veelbespot standbeeld model heeft gestaan, is ook lang niet kwaad,
en met groot élan is Titiaan geteekend die door Frans I wordt opgepast. Zoowel voor
bewegingsuitdrukking als voor een zekere decoratieve inkleeding toont deze amateur
talent.
In de illustratie van een paar boeken van zijn vriend Hilaire Belloc b.v. Mr. Petre,
(het grappig volgehouden verhaal van een man die zijn geheugen verloren heeft en
voor een Amerikaansch milliardair wordt aangezien) waardeert men den teekenaar
Chesterton als een subtiel verbeelder van typen: op een geïmproviseerd schijnende
krabbelmanier in zachte, suggestieve lijnen geeft hij de zeer moderne karakters die
in het boek voorkomen, juist genoeg van de wereld waarin het geval speelt, om zulk
een tekst te begeleiden en pikanter te maken. Ten slotte een eigen bedenksel waarin
de criticus om den hoek komt kijken, een serie ‘Villains plotting,’ waarin twee aan
twee schurken uit bekende boeken, zonder verbazing ‘de
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se trouver ensemble’ uitgebeeld zijn: Pecksniff uit Dickens' Martin Chuzzlewitt, en
Rasleigh Osbaldistone uit Scott's Rob Roy, Count Fosco, de dikke schurk uit Wilkie
Collins' Woman in White en Quilp, de Master of Ballantrae van Stevenson en Bill
Sikes de inbreker. Een beetje gezocht, deze aardige, pittoreske teekeningen, en zonder
de charme van het nonsensicale, het louter-speelsche der biografie-illustraties, Maar
toch wel weer de moeite waard als het eenige trait d'union tusschen dezen teekenaar
en dezen litterator.
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Stilte
door Johan W. Schotman
O Stilte! zuiver als een koele dronk,
hoe brandt mijn dorst naar uw kristallen klaarte!
Binnen der bergen steilbesneeuwde zwaarte
stil meer onpeilbaar waar elk leed in zonk.
De dagen mokeren met brute kracht
daverend luid de schreeuwend stervende uren,
't fel haamren aan de luidbazalten muren
van dit hard leven splijt den laten nacht.
Stilte: verlaten zaal die leeg en wijd
mijn dromen wacht; door losgesprongen deuren
waaien de wind en vergedragen geuren
en bloesems strooit er achteloos de tijd.
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De doodstrijd van den dwazen oude, in 't schrijven verliefde
door J. Slauerhoff
LO T'ÛN, bekend door zijn geschiedenis der derde dynastie, heeft ook vele gedichten
geschreven en een liefdesgeschiedenis. De gedichten zijn alle bij de groote
boekenverbranding, die op last van keizer Yúanti, den laatste der Liang, geschiedde,
verloren gegaan.
Van de liefdesgeschiedenis is een manuscript in de groote kloosterbibliotheek te
Kalgan. Maar het is onleesbaar, de bladen zijn omgekruld en verschroeid aan de
randen en de inkt is vervloeid en uitgewischt, alsof het handschrift tegelijk verbrand
is en in het water heeft gelegen.
Ook is het half middendoor gescheurd.
Lo t'ún werkte altijd in den voornacht, hij was overdag, om voor zijn
levensonderhoud te zorgen, geldwisselaar. 's Avonds waschte hij zijn door het
kopergeld bezoedelde handen en begon te schrijven.
Toen hij na twintig jaar zijn geschiedwerk had voltooid en eenige Taels had
ontvangen geloofde hij nu zeer te zullen genieten van zijn avond- en nachtrust, hij
was oud en versleten geraakt en meende genoeg geld over te hebben om elken avond
voor het naar bed gaan twee bekers wijn te kunnen drinken. Maar hij sliep slecht en
was 's morgens veel afgematter dan vroeger als hij den halven nacht aan zijn werk
wijdde.
Daarom zette hij zich op een avond weer aan het tafeltje bij het raam, doopte zijn
stift in de inkt en begon karakters neer te penseelen.
En als van zelve begon hij de lotgevallen te beschrijven van een minnend paar aan
den overkant van den grooten stroom. Eerst was alles licht en blij, hij mocht beleven
hoe zij samen zachte en donkere boschpaden bewandelden, bloemen plukten bij het
bloesemfeest, vuurwerk afstaken met nieuwjaar, ook hoe zij 's nachts in 't geheim
elkaar ontmoetten.
Zoo wilde hij wel zijn verderen levensavond doorbrengen, zich verheugend in
genietingen die hij zelf niet had genoten. Maar zonder dat hij 't wilde, werd zijn
verhaal nu en dan toch droevig, in den wijn hunner vreugde mengde zich de alsem
der smarten en teleurstellingen, in de zuiverheid van hun liefde de valschheid der
familieverhoudingen.
Lo t'ún spande zich in, alles weer in de paden der ware vreugde te leiden. Hij dronk
geen wijn meer en kocht de edelste inkt en het beste papier. Maar niets hielp. Toen
dronk hij meer wijn en sliep een paar maal verheugd in, meenend gunstige wending
aan hun lotgevallen te hebben gegeven. Maar als
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hij het geschrevene den volgenden avond overlas zag hij, dat er toch weer door een
oogenschijnlijk verheugende gebeurtenis de kiem was gelegd voor verdere noodlottige
verwikkelingen. Hij kon zich dan niet voorstellen dat hij het zelf geschreven had;
hij meende het zoo goed met het jonge paar. Zou iemand niet gedurende den nacht
het manuscript stelen en telkens den tekst een klein beetje wijzigen, terwijl hij sliep?
Hij werd somberder weer, legde zijn manuscript onder zijn hoofdkussen, maakte
een copie die hij verborg achter den dubbelen bamboewand en vergeleek 's morgens:
neen het verschilde geen tittel en toch werd het verhaal steeds droeviger, zoodat de
minnenden al over zelfmoord dachten. Hij waarschuwde ze in treffende parabels,
maar het verlangen naar den verlossenden dood werd erger. Hij schilderde hun de
ontzetting van het bestaan der schimmen van hen die moedwillig hun leven verkorten;
steeds meer verijlden hun gedachten bij den dood, zij spraken over de verschillende
modi; het goud blad, het vergif, het zijden snoer. Vooral het meisje, dat door haar
moeder en broers werd gekweld, dacht er steeds aan; eens kocht zij een zijden snoer,
maar Lo t'ún wiens hoofd al neeg naar de peluw, liet in zijn laatste, met bevende
hand neergeschreven regel, het snoer voor den nacht nog stelen door een dienstbode,
die het ook noodig had.
Toen kon hij niet verder, de laatste bron der vreugde was uitgeput; Lo t'ún liet
beiden in een diepen slaap vallen door een acute ziekte, en zwierf zelf 's nachts rond,
vreezend dat hij anders in slaap opstaan zou en hun zelfmoord laten plaatshebben.
Op een avond kon hij niet uitgaan; zijn rechterbeen smartte hem allang, hij leed
aan de kwaal der ouderdom, plotselinge bloedeloosheid. Ook was het weer somber,
de wind woedde, de regen viel, de stroom repte zich voort en stuwde groote golven
op. Het huis, dat vlak aan den oever stond, schudde. Lo t'ún liep in zijn gesloten
kamer rond, maar bleef telkens stilstaan bij de schrijftafel aan het raam.
Plotseling zette hij zich, besloten ze te laten ontvluchten naar het land achter de
westelijke bergen en daar een nieuw vredig leven te doen beginnen. Maar hij schreef:
....in den stormigen nacht werden zij beiden uit hun huis gedreven en ontmoetten
elkaar aan den oever van de onstuimige rivier. De wind verwoei hun kussen; het
daveren van het water overstemde hun woorden. De stroom spoelde het oeverzand
weg; zonder dat zij van hun plaats bewogen kwam toch de rand van het kolkende
water dichterbij....
Een felle rukwind brak het raam open en hij zag ze staan aan den oeverkant daar,
achter den stroom; voortdurend gingen bliksemschichten heen en weer tusschen hen
en hem.
En nog bewoog zijn hand zich. Hij wilde opstaan, hen toeroepen maar zijn hand
werd op het papier gedwongen. Hij greep het manuscript en wilde het werpen in het
hoogvlammend vuur; dit doofde uit alsof hij er bakken water
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in had uitgestort en het manuscript was op dezelfde plaats op de tafel teruggekeerd.
En nu voelde hij het: een twaalfarmige demon had hem bij den nek, dwong zijn
ledematen tot zitten en zijn rechterhand tot schrijven. De overige vangarmen waren
om zijn lendenen en zijn hersenen geslingerd om er den éénen zin uit te persen: ‘en
toen verdronken zij zich!’
Maar zijn linkerhand was nog vrij, en had hij al zijn tanden niet, al was hij tachtig
jaren?
Hij greep het manuscript met de niet schrijvende hand, beet in den rand en trok....
De golf die aan den overkant het wanhopig paar bedreigde, sloeg om naar deze
zijde, drong het huisje van Lo t'ún binnen en vulde de kamer schuimend en wentelend.
Toen hij zich terug trok, lag de oude man dood neer onder zijn tafel en het manuscript
lag in een hoek gespoeld....
De gelieven aan de overkant zagen op 't laatst van hun misdadig voornemen af,
op den rand van den waanzin der zelfvernietiging voelde de vrouw dat zij een kind
droeg, de jonge man, dat een edele geest zijn leven voor hun heil wilde geven.
Zij trokken weg naar het land achter de westelijke heuvlen, de jonge man bekleedde
later een hoog ambt; zij waren gelukkig met hun nakomelingen.
Eén huisaltaar was aan geen God of Voorouder gewijd; op 't uur voor de nachtrust
brandde altijd daar een kleine lamp met zachten maar nooit verflauwenden gloed.
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Liefde
door M. Mok
Nachten, het duister had ons beiden vast;
wij hebben ons aan elkander vergrepen.
Alles was zwaar aan ons, die steeds den last
van bloed en vredeloosheid moesten sleepen.
Alles was zwaar, zoo ook de kreet,
als wij de vreugd opriepen;
er was een angst die ons doorbeet,
en die wij niet ontliepen.
Wij tastten langs elkanders hoofd,
wij voelden dat geen troost ons kon bereiken;
niets bleef ons over dan verdoofd
genieten, en gestrekt liggen als lijken.
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Jhr. Mr. James de Beyll, minister van Nuttelooze Zaken
door C. en M. Scharten-Antink
Vervolg tweede schrift
RENKUM. De weldadige rust van zulk een oud, deftig ‘buiten’!
Veel groen; het diepgroene grasveld zonder bloemen, met enkel den klassieken
zonnewijzer in het midden; te weerszijden de oude linden en olmen, en in de diepte
het witte landhuis. Beneden: de rij hooge glazen deuren; boven: de rij lage ramen;
en al de ijle, witte gordijnen. En op het hooge, grijze dak, het klokketorentje.
't Heeft een cachet, een geur, alsof je een eeuw terugleefde.
Tante van Heel - waarom denk ik nooit: tante Lize? - is altijd lief om weer te zien,
maar zoo stemmig, dat het lijkt, of je ze tegenkomt in een droom.
Wat is het alles vreemd en verweg. De ietwat landelijke huisknecht, zeer goed in
stijl overigens, brengt stil een indrukwekkende soepterrine binnen en zet die op den
dienbak naast tante. Tante, alvorens in eigen persoon den zilveren soeplepel te werk
te stellen, vouwt de handen en zegt: ‘James, willen we even?’ Toch maar goed, dat
Joan niet meekwam. Ze zou té gek hebben opgekeken.
De vertrekken zijn deftig, maar wat overladen van deftigheid. In alle salons enorme
glazen kasten vol porceleinen familie-serviezen en zilver. Onze woning is geen
museum. Men ziet daar nog in de poorter-afkomst van drie kwart van onzen adel, het idee, dat de salon de p r o n k k a m e r is.
't Is wel niet zoo erg als bij sommige kunstenaars, die ik vroeger bezocht, en bij
wie, in hun zitkamer, vanwege de aesthetiek, de koperen vergieten en poffertjespannen
aan den muur hingen, terwijl over den grond een groote tinnen koffiekan op drie
pooten als een zonderling dier kwam aangewandeld.
Zulke dwaasheden bepalen zich gelukkig tot de huizen der menschen, die buiten
het leven staan, en die keuken en kamer verwisselen, zooals zij alle levenswaarden
door elkaar gooien.
De Van Heels zijn altijd deftige, orthodoxe, onbesproken lieden geweest.
***
In de bibliotheek boven vond ik De Genestet, en.... o, schande! het is niet: ‘Ken u
zelf, zei ik tot iemand,’ maar ‘Wees u zelf.’ Dat wordt nog moeilijker. Hoe moet ik
gecommandeerd worden, mezelf te z i j n , als ik mezelf niet eens k e n , niet eens
weet, wie of wat die zelf is?
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Een ongaar versje, welbeschouwd. Hoe kan men tot iemand zeggen: ‘Wees uzelf’?
Weet ik, wat die ander z'n ‘zelf’ is, als ik het van mijn eigen zelf niet weet? Hoe kan
ik dan beoordeelen, of die ander zich anders voordoet, dan zijn ‘zelf’ (dat ik niet
ken) het zou meebrengen? En gesteld, ik kon dien ander als zoo onbeteekenend
doorzien, dat ik begreep, hoe hij nauwelijks een zelf hád, zou ik dan zoo wreed zijn,
om tegen hem te zeggen: ‘Wees uzelf’ en mij daarna ten zijnen koste te vermaken,
door er aan toe te voegen: ‘Hij kon niet, hij was niemand’?
Een duivelsche geest, die De Genestet? Welnee, een lieve, charmante, gevierde
man, zeggen zijn tijdgenooten. Maar of in dat rijmpje niet ook de wel wat al te
eigengerechtige dominee uit den hoek komt?
Wees uzelf! Ik herinner me, dat mama van haar schoonzuster Somerset placht te
zeggen: ‘Daisy is altijd de hoofdpersoon van den roman, dien zij het laatst gelezen
heeft!’ Zij was dus in elk geval niet zichzelf; zij was altijd een ander, omdat zij
blijkbaar geen sterke persoonlijkheid had.
Of had zij, naast een zekere zwakte, die haar niet bestand maakte tegen krachtige
invloeden, juist een zoo veelzijdige natuur, dat er veel soorten personen in zaten en
uit konden? Had zij niet, latent, de natuur der groote tooneelspelers en der groote
romanciers? Wat weten wij ten slotte af, zoomin van elkaar als van onszelf?
Aan tafel sprak ik er tante over.
‘Je n'aime pas tes frivolités,’ antwoordde ze, in 't Fransch, opdat Jan haar bestraffing
niet hooren zou. ‘De Heer alleen proeft onze nieren.’
***
Een brief uit Rome - ik ontstelde, toen ik den Italiaanschen postzegel zag - komt de
contemplatieve rust van Renkum verstoren. Maar hij was niet van Costanza.
Arme, kleine Vittoria, hoe zou ik je kunnen of moeten helpen?
Op den Abetone, niet langer aangehitst door de bestoking van den medeminnaar,
schijnt Ralph lange bergtochten te zijn gaan doen, op zijn eentje, of met vrienden,
in het hôtel aangetroffen. Zij was veel alleen gebleven; hij behandelde haar koel.
Toen is zij een flirt begonnen, om hem jaloersch te maken - ‘werkelijk uitsluitend
daarom’ - en het resultaat was, dat hij er met een ijzige minachting op reageerde.
Ze zijn nu in Rome terug. ‘Mijn leven is een hel,’ schrijft ze, ‘niet omdat wij scènes
hebben - hádden wij die maar - maar omdat hij mij behandelt, onverschillig en beleefd,
of ik zijn vrouw was.’ (!)
Den vorigen dag had hij losjes tegen haar gezegd: ‘Waarom ga je eigenlijk niet
naar Alberto terug? Bij hem kon je plezier hebben van zijn jalouzie....’
En of ik nu niet schrijven wou aan Ralph, wat de waarheid was, en dat zij nooit
van iemand anders dan van hem gehouden had, doch dat hij haar
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heelemaal verstarde met zijn afwezige houding. Zij kon hem haar liefde niet eens
meer toonen; hij sneed elke toenadering bij voorbaat af.
Stakkerd, ik zál schrijven, al lijkt het mij volmaakt nutteloos. Want wat Ralph aan
haar bond, was, naar het mij voorkomt, eer gevleide mannentrots dan liefde. Het
vuurtje is blijkbaar gebluscht.
Of vergis ik mij en verbergt die koelte een diepere, innerlijke geraaktheid, die wel
degelijk liefde beteekent? Ik vrees van niet. En eigenlijk moet ik zeggen - ik hoop
van niet. Want een gelukkig leven zit er toch niet in deze verhouding.
Arme, kleine Vittoria....
***
Tante wilde een rijtoer met mij maken, over Heelsum en Bennekom naar den
Nijenborgh, waar wij zouden theedrinken bij de van P's, en over Wageningen terug.
Twee welonderhouden, zwarte paarden, niet al te jong meer, een jaar of vijftien
wel; een keurige, blauwgelakte landauwer met opgezette voorkap; geen palfrenier.
Was het ook alweer niet, of wij zestig, zeventig jaar geleden leefden? Die
eigenaardige geur.... de stof van je eigen rijtuig, die je zelf ruikt! In een auto geef je
ze anderen te ruiken, of je ruikt de stof van een ander. Maar is het ook niet een ander
sóórt stof? Een héél ander soort stof! Dit zijn de zachte wolkjes langs de wielen, mee
in den algemeenen geur van de paarden en het rijtuig. Dat andere zijn dadelijk de
volle, woeste gulpen, die je in de oogen slaan en je verstikken.
Goed, wij reden dus rustig langs Holland's prachtige wegen, tante en ik. Het was,
in beginsel, heerlijk. Ik voelde mij een bejaard landjonker in den jare 1860, die geniet
van de natuur en van het uit-rijden-zijn.
Maar het was ver, het was warm. Het duurde uren. Ik kan mij niet urenlang een
bejaard landjonker uit den jare 1860 voelen; en ergens in een diepen schuilhoek van
mijn schuldige ziel kwam een schuldig verlangen geslopen.
***
Jan, Piet en Kees! Lijkt het geen opzet, dat de huisknecht in zijn gestreept roze jasje
Jan heet, de koetsier met zijn deftige ‘tochtlatten’ Piet, en, als een dichterlijke vrijheid,
Kees de oude tuinman?
Jan, Piet en Kees, welk een leventje van God in Frankrijk! Op hun dooie verdrag
treuzelen zij, Hollands welvaren, door de kamers, door den stal, door den moestuin;
Piet en Kees onafscheidelijk van het pijpje, dat aan Jan ontzegd blijft.
Holland, goed, oud Holland! Ik word bewogen door je liefheid. De glanzende,
zonnige moestuin is mij als een droom, een droom van vromer
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tijden. Naïef als kinderoorbelletjes hangen er de roode en witte bessen; noch hen
noch de innigheid der witte frambozen ziet men ooit in het buitenland; en de
laaggetakte, eeuwenoude moerbeiboom dan, met de duizenden zwarte, gedrongen
vruchten, boersch en rechtzinnig!
Bij de tuinmanswoning zag ik goudsbloemen, druipende hartjes en
duizendschoonen.
En voor het koetshuis staat Piet den landauwer van gisteren af te sponzen.
‘Mooi weertje, Jonker!’
Dat zei hij net zoo voor dertig jaar.
***
Een verpletterende tijding. Forteguerri is overleden. Het feit sloeg daar opeens voor
me neer, zooals een bliksemstraal den grond in slaat. Ik trilde op mijn beenen, toen
ik het telegram las. Piero, haar oudste zoon, had het verzonden. ‘Avant' hier Papa
brusquement décédé.’
Hoe is het mogelijk! Die krachtige figuur, naar het uiterlijk althans, die franke,
bijna rustieke verschijning, - háár man.
Costanza, wat zal je een verdriet hebben. Want je hieldt van hem, den vader van
je kinderen. En je verwijt je mogelijk al, ooit gedacht te hebben... ja, wat eigenlijk?
Dat, wat in heel je goedertieren houding lag, in je onbeschrijfelijken glimlach bij ons
afscheid.
Het is, of ik gek word. Ik denk, wat ik niet denken wil. En ik ben bovendien een
zot, dat ik denk aan iets, waaraan zij natuurlijk nooit één oogenblik gedacht heeft.
Maar waarom telegrafeert zij het m i j ? Dat vroeg ik mij af met een schrik, die
niet onschuldig was.
En het is toch zoo eenvoudig! Ze laat telegrafeeren door haar zestienjarigen jongen,
twee dagen later.... waarom anders, dan omdat ze bang was, dat ik het eerder uit een
brief van Romeinsche vrienden zou hooren. Een ‘gentile pensiero’. Lieve, fijne
Costanza, - in al haar droefheid ook nog, al was het maar voor één minuut, aan mij
te denken.
Toch, ik begrijp niet, dát ze nog aan mij dacht, den vreemdeling hier in de verte;
honderden vrienden en kennissen heeft ze immers rond zich heen?
Een telegram aan m i j . Het is tóch vreemd.
Mijn dwaas hart, zwijg, zwijg!
***
De dagen gaan voorbij, en ik leef als in een schrillen droom.
Ik weet niet wat ik denk, en ik durf het niet na te gaan. Het is alles één pijnlijke,
doffe verwarring in mij.
Ik zond haar een briefje van rouwbeklag, een heel eenvoudig briefje maar, alsof
het aan de Contessa X was. Ik verplaatste mij in het geval van
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een willekeurigen gast, die den overledene éénmaal ontmoette en een sterken indruk
kreeg van zijn goedheid en rechtschapenheid. En ik schreef over haar nog betrekkelijk
jonge kinderen, die nu hun vader moeten missen. En zoo verder de gewone dingen,
die men bij zulk een gelegenheid pleegt te zeggen. Ik heb gepoogd, het zoo hartelijk
mogelijk te doen, opdat het ook weer niet kaal en banaal klinke.
***
Een kort briefje van Costanza.
Welk een afschuwelijke dood! Voor wie er bij waren, om zelf krankzinnig te
worden.
Hij is gestorven aan een lachbui; een lachbui, die hij niet meer meester kon, en
toen heeft de hooge bloeddruk het hem plotseling gedaan.
‘Je suis désespérée,’ schrijft ze, ‘nonobstant toute la bonté dont on m'entoure. La
douleur des enfants est déchirante.’
‘Cher ami,’ staat erboven.
Vroeger altijd: ‘Mon cher De Beyll’....
Ik kan niet verder schrijven. Ik schrik terug voor elk woord, dat ik neerzet.
***
Wat moet ik doen? Ik zou naar Italie willen reizen. Maar waartoe?
Was ze nog in Rome, dan kwam ik - in Rome, en bezocht haar, gelijk dat
vanzelfsprekend zou zijn.
Maar in den Mugello? Het is te dwaas. Ze zou het ongetwijfeld vreemd en onkiesch
vinden, als ik haar kwam storen.
Dat woord ‘storen’ martelt mij.
Natuurlijk wordt ze door zijn en haar familie van alle mogelijke zorgen omgeven.
Alle hulp, die ze behoeft, om wat ook te regelen, heeft ze te over. Er is geen enkele
rol voor mij dan die van een ongewenscht en opdringerig bezoeker.
Maar waarom schrijft ze mij persoonlijk? Is er niet een vertrouwelijkheid opeens
in dat ‘cher ami’, alsof ze onbewust zich aanleunt tegen de groote genegenheid, die
ze in mij gevoelen moet?
Droom toch niet op die manier! Het is zoo natuurlijk. In de weekheid en in het
zich laten gaan, die een groot verdriet meebrengen, schrijft ze, warm en eenvoudig,
‘cher ami’, in plaats van, wereldscher, ‘mon cher De B.’
Laat mij gelooven, dat zij, enkel op de trouwe basis van oude vriendschap, mij
graag zien zou, - als het kón.
Dat het niet gaat, weet ik.
Hoe lang zou zij nog in den Mugello blijven? Andere jaren, gelijk zoovele familie's,
die den herfst op hun villa's doorbrengen, soms wel tot Kerstmis. Nog drie maanden!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

263
Mogelijk vertrekt zij ook eerder. 't Zou heel goed kunnen, dat zij de eetkamer, waar
haar man dien tragischen lach-dood stierf, zoo spoedig als zij er kans toe ziet,
ontvlucht. Maar de familiekapel, waar hij begraven werd, is juist op deze villa.
Misschien doet dat haar verblijf weer eerder rekken. Zij schrijft er niets over.
***
Ik kan hier niet langer rustig in Renkum zitten. Mijn zaken zijn trouwens afgehandeld.
Ik zwijg daarover in dit schrift. Ook al vergeet ik ze later, - des te beter!
Dezer dagen denk ik naar Parijs te gaan. De reparatie's in mijn paviljoen, zoo
althans meldt mij de man, zijn gereed.
Maar wat ga ik in Parijs doen? Ik heb geen enkel plan, geen enkel verlangen, tenzij
één, dat onvervulbaar is. En heeft ook dat zelfs maar een zin?
Ik voel mij als een schip zonder stuur.

Derde schrift
De eerste avond in mijn garçonnière, ‘remise à neuf’ ....
Hoe wonderlijk! Lijken die heldere muren van mijn slaapkamer, een zonnig geel
met hier en daar een bloode, roode bloem, niet om mij te staan, zwijgend en verheugd,
als het nieuwe leven zelf?
Waarom het nieuwe leven? Welk nieuw leven? Ik begrijp niet, wat ik zeg. - Omdat
er nieuwe, sympathieke wollen dekens op mijn bed liggen?
En eigenlijk weet ik zoo goed, hoe ik aan deze opgeruimde gevoelens kom, terwijl
er toch, naar het uiterlijke gesproken, geen enkel nieuw leven voor mij in zicht is.
Er is iets veranderd in mij. Het droeve licht van haar glimlach heeft mij niet meer
verlaten. Haar smart van nu beheerscht mijn leven en geeft er haar wijding aan. Ik
voel mij ernstig, en in zeker opzicht bijna gelukkig.
Ik ben ‘remis à neuf’, zooals mijn garçonnière.
Weg het oude, ranzige behangsel, dat alles wist. Dat alles wist van de leelijke,
gekochte liefde, waarin ik oud moest worden, omdat ik leelijk ben; dat alles wist van
de trieste nachten, van mijn wrange vernederingen, van het leelijke lachen en drinken
en ellendig zijn.
Ofschoon die hel mij soms bijna verstikte, nooit heb ik mij al die jaren de wanhoop
bekend, die mij beving, als ik, ontwakend uit dien roes, te denken kwam.... aan
mijzelf, en aan haar, en aan het verloren - wat, verloren? - aan het nooit betreden
paradijs van een groote, loutere liefde. Die vlagen
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van vlijmende herinnering, volgend op de uren van somberen lust, die waren, het
leven lang, mijn vreemde trouw aan haar.
Mijn arme, lieve Costanza, ik ben zulk een beroerde, ongelukkige kerel geweest.
Maar had ik mijzelf zoo leelijk gemaakt, en zoo zinnelijk?
En nu zit ik, ik weet zelf niet hoe, in het licht van je goedertierenheid en in de
schaduw van je verdriet, en ik voel, dat je mij bevrijd hebt.
De roode bloemen blozen op het zonnig geel behang. En alles is nieuw geworden.
***
Parijs, het goedhartige Parijs, het glimlacht mij toe, waar ik ga. Het glimlacht mij
toe van de hoogte zijner gevels, tot waar wat blonde herfstzon reiken kan en liefdevol
strijkt over hun oude, vuile grijs.
De helderheid van den herfst is in mij.
Zonderling, en ik dacht nog wel, dat ik mij hier zoo verward en ontredderd zou
gevoelen.
***
De helderheid van den herfst. Maar bij die helderheid zie ik eerst goed, hoe heel mijn
leven was, mijn zwoele zomer, mijn koude lente. Nutteloos.
Natuurlijk, minister van nuttelooze zaken.... Mama gaf mij mijn titel voor het leven
mee. En zij had gelijk.
Als beginnend diplomaat maakte ik mij onmogelijk door te gevoelen voor het
socialisme. Maar toen ik die loopbaan tòch had opgegeven, wat deed ik toen voor
het socialisme? Niets. Wat wist ik eigenlijk van het socialisme? Niets. Waarom
voelde ik dan voor het socialisme? Omdat ik gevoelde voor de misdeelden. Wat deed
ik voor de misdeelden? Niets. Ik weet zelfs niet, wat ik zou hebben kunnen of moeten
doen, op wat al te gemakkelijke philanthropie na.
Ik ontving liefde van niemand. Maar ik gaf ook niets, aan niemand.
Leegte. Heel mijn overvolle leven één benauwende leegte.
En ik weet zelfs niet, of ik wel recht heb op het late licht, dat er binnenschijnt.
***
Een soirée bij de Duchesse d'Ixères, Boulevard St. Germain. Renée Malespina had
mij voor haar moeder mijn ‘geloofsbrieven’ meegegeven; en ofschoon ik weinig
gestemd was op het oogenblik voor zulk een mondaine avondontvangst, het leek mij
niet aardig, van de zoo hupsch aangeboden introductie geen gebruik te maken.
Een vrouw in grooten stijl, werkelijk een ‘grande dame’, deze Duchesse d'Ixères.
Er gaat niets van af, noch een Lady Woolsley - waarom deed
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zij niets meer van zich hooren? - noch een prinses Castiglione, hoewel van geboorte
eene Colonna, halen bij den eenvoud, de vorstelijke charme en de geestesgratie van
een Française gelijk deze.
Een zeer intellectueel milieu. Als een symbool, op den schoorsteen van den grooten
salon, een oude marmercopie van Houdon's doordringenden Voltaire-kop. Er waren
dichters, romanciers, politici. Er was ook Renée's oudste zuster, die mij haar man,
den bekenden académicien-historicus, den Comte de Févure voorstelde. Maar
bizonderlijk trok mij aan een stokoude oom der gastvrouw, de Marquis de Lanternet,
een lange, fijne, voorzichtige verschijning, merkwaardig type van op jaren gekomen
viveur, met zijn spitse snorrepunten boven den epicuristischen mond, en in vreemde
tegenstelling daarmee, de lichte oogen, die, zacht verwonderd uitkijkende, den wijzen
peinzer doen kennen.
Toen men hoorde, dat ik nog onlangs geruimen tijd in Italië vertoefde, bleek men
uitermate benieuwd naar mijn indrukken. Men achtte het parlementarisme, den wil
vertegenwoordigend van een willooze massa, een overwonnen standpunt, maar vroeg
zich af, hoe wel de dictatuur voldeed in de practijk.
‘Het Fascisme,’ zei paradoxaal de Févure, ‘had allicht gelijk, toen het in de
minderheid was, en heroïsch het onmogelijke onderstond; maar nu er in Italië geen
andere meening meer is dan de zijne, moet het noodwendig ongelijk hebben, - ook
al zou het volstrekt niet van inzichten veranderd zijn. Een meerderheid, die gelijk
heeft, is ondenkbaar.’
‘En er bestaan dus geen inzichten, die de ware zijn,’ zei ik.
‘Natuurlijk,’ stemde de académicien toe; ‘als er ware inzichten bestonden, dan
zouden alle wereldvraagstukken gemakkelijk zijn op te lossen; en er is er niet één,
dat niet onoplosbaar is gebleken. Een bevredigende regeeringsvorm is niet te vinden;
als de volksvertegenwoordiging de baas is, werkt zij verlammend en doet elke nieuwe
regeering gehoorzaam afbreken, wat de vorige juist was begonnen op te bouwen;
maar zet men de volksvertegenwoordiging op zij, dan zal allicht een regeering, die
niet langer op de vingers wordt gekeken, ontaarden. Het contrast van weelde en
armoe? Maak een billijke verdeeling, waardoor automatisch de weelde wordt
afgeschaft, - aanstonds liggen alle bedrijven stil, waarin de weelde werd gecreëerd,
en millioenen arbeiders zijn werkeloos; herschep die bedrijven in fabrieken van
nuttige zaken, en er komt overproductie. - Neem de pers. Is zij vrij, dan vergiftigt
zij de publieke opinie naar believen, en de regeering erbij; is zij onvrij, dan verliest
het land zijn contrôle-werktuig! - Neem het sexueele vraagstuk....’
‘Inderdaad,’ kwam behoedzaam de tachtigjarige Marquis de Lanternet, ‘voor geen
enkel vraagstuk is er een oplossing, en wie wat ruim rond zich heeft leeren kijken,
weet, dat het niet mogelijk is, ooit een opinie te hebben.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

266
Hoe wil men een opinie hebben? Woon een debat bij over welk onderwerp ook, pro en contra hebben steeds allebei volkomen gelijk. De wereld zit in de knel, en
geen opinie haalt er haar uit. Een fatsoenlijk man hééft geen opinie's, en het behooren
tot een politieke partij is bepaald een bewijs van onverstand....’
‘Het ligt hoogstwaarschijnlijk ook niet in de bedoeling,’ bracht ik in het midden,
‘dat alles maar kan worden opgelost of het 2 × 2 = 4 was. De intentie is misschien
juist, dat de bestemming van de menschheid een onoplosbaar raadsel blijft.’
‘Wie weet,’ zei de oude Lanternet, ‘wie weet.... Een wereld, die haar problemen
goed en wel had opgelost, dat was een wereld op pensioen. Zij zou niemand meer
interesseeren en zelfs het Laatste Oordeel in verlegenheid brengen....’
Wij bleven met ons beiden nog wat zitten praten.
't Is évident: een onuitkomelijk labyrinth is het wereldbestel. En het sleuteltje der
Liefde, verre vriend, het ligt ergens, waar niemand het vinden kan....
Coupure.
***
Ik merkte op, dat het gesprek ten huize van de Duchesse d'Ixères mij een misschien
t e groot genoegen deed. Waarom kroop een soort huiverend welbehagen heel mijn
lichaam over?
Ik heb dat altijd, als iemand op verrassende wijze het met mij eens blijkt. Ik voel
dan iets popelen binnen in mij, en het scheelt weinig, of ik begin te lachen.
Was het dàt dus, - dat ik het met De Févure en De Lanternet zoo precies vinden
kon?
Nee, oude zondaar, er was iets heel anders! Het idee der onoplosbaarheid van alle
problemen; het idee, dat het hebben van een uitgesproken opinie over de groote
wereldvraagstukken, een bedenkelijke engheid van inzicht, zoo niet oneerlijkheid
bewijzen zou, - het scheen mijzelf plotseling vrij te pleiten van mijn nutteloos verleden
en gaf mij vacantie voor de toekomst.
Maar welk een dwaasheid! Ik heb immers in mijn leven eer opinie's te veel dan te
weinig gehad; en hoe heb ik mij soms nog uitgesloofd ook, om ze aan den man te
brengen!
Engheid van inzicht. Gelukkig, dat ik dit tenminste in-zie.
Op slot van rekening staat de zaak zoo: indien het menschdom inderdaad gedoemd
zou zijn, almaar te zoeken naar een oplossing.... die er niet is, - dan hebben zoowel
de blinde zoekers als de bepeinzende toeschouwers recht op hun plaats.
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En ben ik niet feitelijk allebei geweest?
Laat ik mij daarmee in elk geval maar zoet houden.
***
Buiten druipende herfstmist. Het is donker in mijn pavillon, zoo laag tusschen de
hooge muren. Om drie uur in den middag zit ik met de lamp op in mijn ‘cabinet de
travail’. Let wel: travail!
Ik las over, wat ik tot nu toe neerkalkte in dit schrift. Lijkt het niet op football?
D.w.z., ik de bal, de ‘speelbal’ van mijn eigen, rustelooze geest.
Hoorde ik maar iets van Costanza! Ik verlang naar Rome.
***
Mijn gedachten togen haar brief tegemoet. 't Is of het verlangen een tooverstaf is,
die op dagreizen afstands de ander tot schrijven brengt.
‘Mon cher ami’ zet ze erboven, als in haar vorigen.
Het briefje verdwaast mij dusdanig, dat ik de zinnen overhoop haal in mijn
geheugen. Wat mij vooral buiten mijzelf bracht, was dit:
‘Mon beau frère est un excellent garçon, mais il a si peu de bon sens. S i v o u s
étiez ici, vous pourriez me donner de précieux conseils sur
b e a u c o u p d e c h o s e s , qu'il est impossible de traiter à distance.’
Mijn eerste impuls was, op slag naar haar toe te reizen; morgen den trein naar
Florence te nemen.
Maar op het eind van haar briefje zegt zij duidelijk genoeg, mij niet daar in den
Mugello te wenschen.
‘Au commencement de Décembre je serai de retour à Rome. Vous pensez y revenir
au printemps? Cela me ferait un vrai plaisir.’
Waarom ‘au printemps’? Als zij toch zegt, dat ik haar nu reeds van nut zou kunnen
zijn?
Vrouwelijke terughouding. Zij zal het prettig vinden, als ik bij haar terugkomst in
Rome ben, dat weet ik zeker.
Of heeft zij een r e d e n , mij niet weerom te willen zien vóór de lente? Welke
reden?
Ik weet niet, wat ik antwoorden moet.
***
Vanmorgen twee brieven, een van Ralph, uit Rome; en een van.... Joan.
Ralph vraagt inlichtingen. Hij zou in Parijs willen exposeeren. Ga je gang maar!
Eerst in maanden geen woord, en dan opeens een onmogelijk verzoek.
Over Vittoria niets; hij doet zelfs geen groeten.
De brief van Joan: een antwoord op den mijnen van een maand geleden.
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Ik vroeg haar, wat ze bedoeld had met haar afscheidszin: dat Holland haar een beter
begrip van m i j had bijgebracht.
Ze gaat daar niet op in, doch geeft van Holland deze karakteristiek:
‘In mijn verbeelding zie ik Holland als een boompje, dat een goochelaar uit een
klomp te voorschijn zou halen, een zonderling boompje, waaraan de gekste dingen
groeien: aardappels, sigaren, en gouden oorijzers; maar ook de meest verbluffende
bloemen.’
En daar moet ík het mee doen!
***
Ik kan maar geen rust vinden over Costanza's brief. Zij stelt prijs op mijn
tegenwoordigheid, dat lijdt geen twijfel, zij is te serieus om zoo maar iets te zeggen,
pour plaire. En waarom zou zij mij trouwens schrijven, als zij niet aan mij hechtte?
Vreemd, na mij tweemaal slechts te hebben weergezien.
Waarom, Costanza, zeg je, dat je zoo graag mijn raad zoudt vragen over vele
dingen, en schuif je tegelijk het weerzien van je af?
Wat gaat er in je om? Wat wil je met mij? Behaagziek ben je nooit geweest.
***
Gistermorgen vond ik den concierge aan zijn deur staan, een verdachte vroolijkheid
in zijn oogen; 't leek bijna, of hij een tikje te veel op had. En over zijn schouder kreeg
ik de vrouw in 't oog, die er ook al zoo dubbelzinnig uitzag.
Hoe kwam dit naargeestig stelletje zoo opgewonden? Het intrigeerde mij, en, wat
ik anders nooit doe, ik maakte een praatje.
Oorzaak van de stiekeme vreugde: een oom was plotseling gestorven, een oude
izegrim, die altijd geprobeerd had hun het leven te vergallen; maar zij waren de
eenige erfgenamen, en daarom hadden zij alles van hem verdragen.
- Nogal een aardige erfenis?
- Dat zouden zij dien middag hooren, want, wat gek was, zijn testament moest
gëopend worden vóór de begrafenis. De notaris had het gezegd. Het zou zeker wel
tienduizend franken zijn!
Maar toen ik thuis kwam, en vroeg of er geen post was, zaten zij allebei verslagen
aan de tafel.
- Wat was er gebeurd?
- Wat er gebeurd was? De valschaard had hun nog een poets gebakken tot na zijn
dood toe! De treiter! Een fraai testament! Met mooi weer, stond erin, wou hij begraven
worden op Montparnasse, hier vlakbij, en met regen op het kerkhof van Ivry, een
uur loopen. Werd de bepaling niet nagekomen, dan waren zij onterfd en ging alles
naar de doofstommen. De valschaard! Hoe konden z i j weten, welk weer het zou
zijn, overmorgen? Bij zijn leven
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had hij 't altijd over Montparnasse gehad. Maar als het nu regende Zaterdag? Zij
waren ten einde raad.
Ik ging nog tweemaal uit gisteravond, opzettelijk, om te zien in welke bochten het
span zich wel wringen zou. De eerste maal lamenteerden zij nog steeds op dezelfde
wijze door. De tweede maal bleken zij naar bed. Alles was donker. Maar hun stemmen
dreinden onvermoeid achter de blinde ruit.
Vanmorgen was de man uitgegaan, om voor het graf te zorgen.
‘Dat voor mooi weer, of dat voor regen?’ vroeg ik.
- Ja, ik had mooi lachen! .... Montparnasse natuurlijk. Hij zou eerst nog aangaan
bij het Observatoire, om te informeeren naar de laatste weerberichten.... 't Weer leek
vast.... Tenminste, je zou het wel zeggen....
Maar vanmiddag verkeerde het koppel in doodsnood. Ik had het trouwens al gezien:
de hemel was donker betrokken. En het graf was besteld op Montparnasse. Zij waren
zoo van hun stukken, dat zij niet eens meer jammerden.
‘Is de erfenis nog al meegevallen?’ vroeg ik, een beetje gemeen.
- Meegevallen! Als ze hun dreigde te ontgaan! Zag ik die regenluchten niet? 't
Werd elke minuut donkerder! En te denken, dat die beroerde doofstommen met meer
dan twintigduizend franken zouden gaan strijken! Was het niet om de haren uit je
hoofd te trekken.... om er je verstand bij te verliezen?
Ik bleef een half uur uit, kocht postpapier. Toen ik de loge weer langs ging, hoorde
ik achter de dichte deur een groote vroolijkheid. Benieuwd ging ik naar binnen, zag
den manken schoenlapper staan, die zoo dikwijls aangeschoten is.
De concierge klopte hem op den schouder, reikte hem een glas wijn, wou klinken.
‘Op onzen redder!’ riep hij.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg ik. ‘Is de erfenis binnen?’
‘Koop twéé graven! heb ik gezegd,’ schreeuwde zegevierend de schoenlapper;
‘koop twéé graven!! Eén op Montparnasse en één in Ivry! Regent het, dan sjouw je
hem naar Ivry! Is 't mooi weer, dan stop je hem eronder op Montparnasse! En één
graf houdt je achter de hand, voor jezelf. Wat in 't vat is, verzuurt niet!’
Zij stonden er ginnegappend bij. Wat een affaire! Met één slag een erfenis te
krijgen, en je graf.
Ik moest een glas meedrinken op het dubbele succes.
***
Daarstraks een hoffelijke kaart van Castiglione, die mij herinnert aan mijn ‘belofte’,
dezen herfst te komen logeeren op hun kasteel boven Pontassieve.
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Welk een fijne vorm! Dien avond in Juni inviteerde hij mij, hartelijk en terloops, al
pratende over de herfstpracht van Toscane. Ik, even terloops, zei ‘heel graag’ en
dacht er verder niet aan. Wat beteekent dikwijls zulk een invitatie? Een inval, op het
oogenblik gemeend, maar het volgend oogenblik weer vergeten. Hij integendeel,
van nog een anderen, beteren tijd, komt hupsch mij herinneren aan mijn ‘belofte’.
Alsof i k het was, die h e m een plezier deed, inplaats van hij mij.
Terwijl ik deze laatste woorden neerschrijf.... Ik vraag mij af, of mijn hersens nog
wel goed in orde zijn!
Pontassieve ligt een half uur voorbij Florence; honderdmaal treinde ik er langs;
Borgo San Lorenzo een uurtje, naar Faenza toe. Ik zou vlakbij Costanza zijn, en ik
bedacht het niet onmiddellijk. Binnendoor, per auto, ben je er natuurlijk in minder
dan geen tijd!
Zoo plotseling kan ik niet overzien, wat er met me gebeurt. Neem ik de uitnoodiging
van Castiglione aan, dan spreekt het vanzelf, dat ik haar ga opzoeken; d a n z i e i k
h a a r w e e r , over een goede week al!
Maar wenscht zij het? Meen ik niet in haar brief een onbewusten afweer te voelen,
- al begrijp ik de reden van dien afweer niet?
Zal zij gelooven, dat ik niet opzettelijk bij Castiglione kom logeeren, ten einde
langs een omweg háár te bereiken? Hoe zal zij mij ontvangen? Verwonderd? Ontstemd
over zoo weinig zelfbeheersching? Of eer verdrietig, teleurgesteld? Koel door dat
alles?
Ik heb het gevoel, het belangrijkste, dat er in mijn leven is of komen kan, in de
waagschaal te stellen, en misschien iets essentieels te verknoeien, al weet ik zelf niet,
wat dat essentieele zou kunnen zijn.
En tevens voel ik, dat het mij niet mogelijk zal wezen, de uitnoodiging af te slaan,
alsof de beslissing niet van mij afhangt; alsof die reeds voor mij genomen is en mijn
lot zich voltrekken moet in een voorgeschreven richting. Waarom juist nù die kaart
van Castiglione?
Mijn hart beeft van vreugde, en is ontredderd tegelijk.
***
Nog even, in 't voorbijgaan, den salon d'automne gezien, mijn kaartje p.p.c. bij de
Duchesse d'Ixères gepousseerd, en basta. Mijn andere Parijsche vrienden, noch mijn
ouden vriend L., wisten ditmaal van mijn verblijf hier.
Nam reeds mijn billet naar Florence. Maar deze keer.... (C o u p u r e ). Jullie moesten
eens weten, dat ik.... eerste klasse harde banken reis! Ik wil het probeeren. De zomer
met Joan viel bijster onvoordeelig uit. Aan het station in Florence koop ik dan wel
een ‘deftig’ kaartje, zoodat iedereen in Pontassieve mij uit mijn coupé mag zien
stappen.
***
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Mijn gastheer was zelf aan den trein. Het begon nog pas te schemeren, maar hij was
bang geweest, zei hij, dat de chauffeur en ik elkander in donker zouden misloopen.
Na een klein half uur reden wij het voorplein van het kasteel op. Een lakei, met
in elke hand een kandelaar, wachtte onder de bogengang. Castiglione legde mij uit:
de wijnkelders, die onder het geheele gebouwencomplex doorloopen, waren electrisch
verlicht; in het kasteel zelf had zijn oom het nooit willen aanleggen, als vloekend
met den dertiend' eeuwschen stijl, en hijzelf had zich daaraan gehouden. Zeer juist
overigens. Indien het Kapittel van Notre Dame dat ook eens wou inzien!
Don Roberto nam den lakei één kandelaar uit de hand en ging mij voor, den
binnenhof over, een breede trap op, een lange portretten-galerij door, tot wij, het
hooge vertrek gepasseerd, waar ik nu zit te schrijven, mijn slaapkamer bereikten. De
lakei, met het andere kaarslicht, was ons gevolgd.
Een statie-ledikant, zoo breed als was het voor wel vier personen; een
gouddamasten sprei, een geelzijden baldakijn, met hooge, gele vederbossen op de
hoeken. De meubels van ebbenhout, met parelmoer ingelegd. Als een verdwaald
boerenkind daartusschen: een ijzeren waschtafeltje.
Op de beide toiletten ontstak mijn gastheer eigenhandig de kaarsen, vroeg den
knecht, of er wel warm water voor mij klaarstond. Nooit werd ik zoo zorgzaam
ontvangen als door dezen allerliefsten, doodeenvoudigen man, die een der eersten
van Italië is.
Toen ik mij had opgeknapt en een donker pak aangetrokken, ging ik de eertijds
‘geheime’ trap af, die Castiglione mij gewezen had, en kwam beneden in een
bibliotheek uit, waar ik, bij het zachte licht van een moderateurlamp, het oude,
Toscaansche biljart zag staan, het reusachtig, dorpelijk biljart met zes zakken.
Naastaan, in den ontvangsalon met de smalle, gothische vensters en de donkere
cassetten-zoldering, vond ik de gastvrouw, die mij wachtte.
Na het diner - er bleken nog een jonge neef, cavalerie-officier, met zijn vrouwtje
gelogeerd - en een avond vol genoegelijke gesprekken, kom ik zooeven in mijn
‘appartementen’ terug, houd er een korte inspectie voor den nacht, en.... mis een
zeker voorwerp!
Terzijde het statie-ledikant staat geen beddekastje, maar een bidstoel, een
monumentale, met parelmoer ingelegde, ebbenhouten bidstoel. Doch aan een bidstoel
gevoel ik niet de minste behoefte. Volstaan kon een gebedje aan Sint Antonius, dat
mij zou vinden doen.... het zekere voorwerp.
Ik kijk onder de statiekoets, ik kijk in de beide commodes, in de hangkast. Nergens
de verwachte, ronde blankheid, nog witter dan de maan.
Ja, maak er grappen over, maar wat moet ik beginnen? 't Is laat voor hier, elf uur;
de bedienden zijn natuurlijk naar bed. Ik ga in de zitkamer rondspeuren, of er, behalve
een geheime trap, ook nog een ‘geheim’ vertrekje
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mocht wezen. Niets. Ik keer in de slaapkamer terug, sta versuft voor mij uit te staren....
Onder het geelzijden knielkussen van den bidstoel ontdek ik de knop van een lade.
Gedachteloos trek ik haar open....
Tableau.
Wie had ooit de nuttigheid van een zeker voorwerp verwachten kunnen onder een
zóó devote plaats?
In deze holle, hooge kasteelkamer, aan dit klein empire-bureau, zit ik nu, bij het licht
van een kaars, en schrijf mijn indrukken op. Ik heb het koud gekregen. Wie legt er
vuur aan, eind October, op een zitkamer, die niet bestemd is om er te zitten? Het is
er kil.
Geen enkel geluid dringt tot mij door. De stilte is hoorbaar, en bijna voelbaar. De
nacht is wijd rondom.
Mijn God, mijn eenzame, eenzame leven.
Vol lijkt het, propvol van allerlei drukte en boeiende en dwaze dingen, reizen,
ontmoetingen, gesprekken.... totdat ik plotseling bemerk, dat ik alleen ben, alleen
met mijn doodarme ik, alleen, alleen.
Wie is van mij? Wie houdt van mij? Alle vriendschappen en sympathieën, wat
zijn zij op slot van rekening waard? Zeker niet meer dan de mooie boom, het
boerderijtje in de zon, dat je ziet vanuit den trein en die je prettig aandoen. Maar ze
zijn niet van jou, ze ontglippen je zienderoogen, ze zijn al uit het gezicht....
In een kerker van eenzaamheid leef ik, overal draag ik hem met mij om; meestal
vergeet ik zijn bestaan, totdat een nachtelijk uur me hem doet zien, en doet zien, dat
de deur op slot is.
Costanza, hier zit ik in mijn killen kerker. En op een uur afstands leef jij met je
dochter en je twee zoons, weduwe.
Denk je wel eens aan me?
Och ja, misschien een enkele keer, met een zekere waardeering zelfs. Misschien
gaan er ook dagen voorbij, dat het leven je veel te veel in beslag neemt, om zelfs
maar met één vluchtige gedachte....
Wat ben ik voor je? Waarschijnlijk zoo goed als niets. Ik ben die leelijke jongen,
dien je niet tot man woudt hebben; verbeeld je, net een aap! - Poverino, zoo aardig
overigens, zoo intelligent....! En dien je na een kwarteeuw opnieuw ontmoette en
heusch wel sympathiek vondt. En zijn nooit gedoofde vereering voelend, had je
meelij met hem, milder dan vroeger.
Costanza, je glimlach, dien ik altijd weer voor me zie, dien even droevigen,
goedertieren glimlach....
Maar wat heb ik toch gedacht? Wat heb ik toch gehoopt? Niets, niets, niets. Ik ben
een gek, een arme gek, met dat eeuwige, krankzinnige verlangen in mijn hart!
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Stil toch! Het is koud. Zit toch niet zoo raar te rillen. Kruip toch liever onder de wol,
in je prinselijke ledikant, met de gele pluimen boven je kop, en naast je kussen de
onfatsoenlijke bidstoel.***
Wat was er gisteravond met mij? Was ik overspannen? Oververmoeid? Wanneer in
mijn leven is het mij gebeurd, dat ik opeens in snikken ben uitgebarsten, als een
jongen in zijn moeilijke jaren? Ik herinner mij geen enkelen keer, dan dien eenen,
toen ik zevenentwintig was. Daarom wil ik het hier mijzelf bekennen.
Goed, dat je den afgrond van je leven niet dikwijls zoo onbarmhartig binnen kijkt;
je zou krankzinnig worden.
Costanza, hoeveel houd ik van je! Hoe vereer ik je! En hoe ver, hoe onbereikbaar
ver, voel ik je van mij weg, nu ik op één uur afstands van je ben!
***
Ik verkeer hier nu twee dagen, en ik heb nog niet over haar durven spreken. Het komt
mij voor, of ik haar naam niet zou kunnen noemen, zonder mij te verraden. En toch
is het zoo eenvoudig; de plotselinge dood van haar man is zulk een plausibele
gespreks-aanleiding, dat ik niet begrijp, hoe de Castiglione's er zelf nog niet op
gekomen zijn.
Overigens is het verblijf hier prettig en interessant genoeg: - de wandeling door
de wijnkelders, eindeloozen doolhof van laag-verwulfde zalen, waar de machtige
okshoofden vol gonzenden, nieuwen wijn tot aan de gewelven reiken; je komt ook
kantoren langs, en stallen vol paarden en de grauwe kelders der olie-persen; en
eindelijk, door een klein poortje, ben je in den moestuin.
Aan den eenen kant van het huis is het altijd groene en toch doodsche park van
steeneiken en laurieren, met zijn barokke fonteinen en de groote, groenaangeslagen
beelden en vazen. Maar naar den anderen kant zijn de heerlijke uitzichten over de
lichtende, zilvergrijze heuvelen van Toscane, met de warme, spitse cypressen hier
en daar, en de donkere groepen schermpijnen.
De rozentuin, zelfs nu nog, is een weelde van kleuren en geur. En de laatste
druiventrossen, de bruingoud doorschenen muskadellen, druipen rond de achterpoort,
waardoor je het zonnige tuinverschiet binnenziet.
Maar waar ik ook ga met mijn vriendelijken gastheer, telkens weer denk ik op het
punt te zijn, den vorm te vinden, waarin ik eindelijk redelijkerwijs over haar zou
kunnen beginnen.... tot het gunstige oogenblik alweer voorbij is.
De bel voor het eten luidt. Er wordt geklopt: de knecht, die mij komt waarschuwen.
***
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Aan tafel wàs het gesprek er opeens.
‘En heeft u haar al opgezocht in Borgo San Lorenzo?’ vroeg ik.
‘Nee, nog niet.... Als wij haar morgen samen eens een bezoek brachten, met de
auto?’
Tot barstens toe vol van die aanstaande werkelijkheid, doorstond ik het dessert.
Ik was zoo dankbaar voor die ongedachte oplossing: s a m e n te zullen gaan! Want
zoo is er voor haar niets vreemds of schrils in mijn bezoek.
Dadelijk na het diner belde Castiglione haar op, herhaaldelijk, doch kreeg geen
gehoor.
Men opperde een defect aan de lijn, atmosferische stoornissen, - er was tegen
zessen opeens een stortbui geweest met wat donder - maar het trompetje antwoordde
regelmatig, en men begreep niet, hoe zelfs niemand van het personeel aan de telefoon
kwam.
Zij kan toch nog niet vertrokken zijn?
***
Vanmorgen eindelijk sprak Castiglione met Borgo San Lorenzo. Het was de
huisbewaarder, die hem te woord stond.
Zij zijn inderdaad vooreergisteren - den dag van mijn komst hier - naar Rome
afgereisd. De man gaf geen naderen uitleg.
Ik heb een berooid gevoel van ontnuchtering. En aan den anderen kant ben ik
tevreden, haar weer te zullen zien in de omgeving, die mij niet vreemd is.
Een paar dagen geduld nog! Ik kan niet opeens hier vandaan gaan.
Wat mij dwars zit - dwaas die ik ben! - is haar vertrek juist op den dag, dat ik
aankwam. Te hebben gedacht, dat zij in mijn nabijheid leefde, daar aan den anderen
kant dier bergen.... en dienzelfden morgen was zij weggereisd, alsof zij mij naderen
voelde en vluchtte.
Het ergert mij, dat ik het kinderachtig occultisme dezer inbeelding niet van mij
afzetten kan.
***
Een brief werd mij nagezonden uit Parijs. Een brief van Mary.
Het ‘chalet de la tante Rose’ was hun gelukkig uitstekend bevallen (ik had daar
nog niet over gehoord), - en dan een bericht, dat mij ontstellen deed. Sinds een maand
is Ralph weer thuis. Hij dacht de eerste jaren niet naar Italië terug te keeren. Zij waren
er allen mee in hun schik en zagen er, dankbaar, mijn tusschenkomst in.
Mijn tusschenkomst! Eerst heeft hij natuurlijk, onder voorwendsel van die expositie,
naar Parijs willen komen, en is, boos over mijn weigering
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dat in orde te brengen, naar Engeland doorgereisd. Zonder Vittoria, dat spreekt van
zelf.
Stakkerd van een kind, wat ben ik met haar begaan. En hoe spijt het mij, nu eerst
op weg te zijn naar Rome. Reeds meer dan een maand is ze overgelaten aan zichzelf.
Wat kan er al niet gebeurd zijn in dien tijd.
Gelukkig, dat ik morgen van hier ga, want ik bemerk, wat ik niet zoo duidelijk
wist: ik ben op dat kind gesteld geraakt. Ik dacht altijd aan haar, als behoorend bij
Ralph; alhoewel ik in die vereeniging nooit een gelukkige toekomst zag. Maar nu
Ralph haar verlaten heeft, voel ik het aan, alsof er iets kapot is gemaakt, dat mij lief
was.
Vreemd, voor de tweede maal ga ik naar Rome met een dubbel doel.
(Slot volgt)
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Lente
door Johan de Molenaar
De bloesems waaien over 't pad,
een prijsgegeven, broze schat
van blaadjes heel licht rose en wit.
Een merel, die te fluiten zit
in 't lichte groen der wilgenlaan....
Ik wist niet dat het worden zou
zóó mooi: dat ik hier eens zou gaan
langs 't zacht vergeetmijnietenblauw
met aan mijn zij een teedre vrouw.
Het leven werd voor mij zoo goed
als het maar wezen kan. Ik moet
mij steeds bezinnen: wonderlijk
kwam deze liefde, dit geluk.
En 'k wil niet denken nu aan 't leed
van duizend anderen; ik weet
maar al te goed, dat het bestaat
en nooit meer, nooit meer, overgaat.
Ik voel alleen den wind, die zwelt
in gulle stroomen over 't land
en welke zaligheid voorspelt
de druk van haar beschroomde hand.
Hoe als een zweven is ons gaan
door deze lichte wilgenlaan
en hoe 't alleen voor ons is dat
de bloesems waaien over 't pad.
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Theerozen
door Hajo Albertz
DE zuster sloot de deur achter zich en hij lag weer alleen op zijn balkon onder de
groote parasol, zooals iederen morgen als het mooi weer was. Hij wist dat hij niet
lang meer zoo liggen zou; dat de hemel boven hem blauw zou zijn of grijs of bewolkt;
dat er regendagen zouden komen en zonnedagen, maar dat hij er geen deel meer aan
hebben zou. Hij wist het, als hij zijn uitgeteerde, doorschijnende handen bekeek,
waarin de aderen kleine blauwe heuveltjes waren, die zich vertakten over het witte,
ingevallen vleesch. Hij wist het, als hij den dokter zag komen die welwillend zijn
pols voelde en een oogenblik bleef praten over dingen die niet langer zijn ziekte
betroffen. Hij zag het aan de voorzichtige manier waarmee het tengere zustertje hem
optilde als een klein kind en van zijn bed in de kamer droeg naar den ligstoel buiten
en ook las hij het in de oogen van zijn vrienden die hem kwamen bezoeken, zonder
dat ze het zelf merkten, spraken over dingen van lang geleden en als hij naar hun
tegenwoordig leven vroeg, daar vluchtig iets van vertelden, alsof ze verwachtten dat
zijn belangstelling daarvoor toch geveinsd en niet langer intens kon zijn. Uit al hun
vriendelijke bezoeken en vragen naar zijn welzijn begreep hij, met pijnlijke
scherpzinnigheid, dat ze hem nu al als afgedaan beschouwden, als iemand die er niet
meer bijhoort. En hij vergaf het hun graag; voor hem was het niet anders; terwijl zij
er nog waren zag hij hen aan alsof hij naar een herinnering staarde, een herinnering
die hij spoedig zou moeten loslaten.
Hij vouwde zijn handen en sloot, vermoeid, zijn oogen. Als hij zoo lag kon hij
zich voorstellen, dat het al voorbij was. Dan leek het alsof het blauw van den hemel
boven hem, naar omlaag kwam, hem omhulde en opnam in de eeuwigheid, de bron
van alle leven.
Want hij vreesde den dood niet. Was hij niet al dikwijls de grenzen ontstegen die
zijn lichaam hem oplegde? Te veel had hij zich verloren in einders en eigen leven
er in terug gevonden; te dikwijls had hij, zoekend naar het geheim achter de gezichten
van hen, die hij schilderde, zich verwant geweten aan ieder menschelijk voelen, om
te kunnen volharden in den waan der afgescheidenheid. En zou met zijn dood, die
hem een onnaspeurlijk deel zou maken van de eeuwigheid, ruischend op den bodem
van alle leven, de absolute verlossing van dien waan niet bevestigd worden? Neen;
hij had het leven te lief om bang te kunnen zijn voor den dood. Maar het afscheid
viel hem zwaarder dan hij had gedacht.
Het einde kwam te gauw. Het rukte hem weg van een werk waar hij zoo vurig
naar had verlangd, waarvoor hij zoo had gestreden om het te mogen doen en dat hij
nu, nauwelijks aangevangen, moest opgeven. Hoe had hij
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het lief gehad. Al zijn krachten had het gevraagd en hij had ze gegeven in de lange
stille nachten, als de anderen sliepen en hij bij zijn petroleumlampje had gezeten,
werkend, ploeterend aan het moeilijke examenwerk. Overdag was er nooit tijd voor
geweest. Overdag had hij op ladders gestaan en kroonlijsten geschilderd of de verf
staan afkrabben van vaalgeworden voordeuren. Op tochtige hoeken had hij gewerkt
en in winderige gangen van huizen-in-aanbouw. Hij had een goed weekgeld verdiend,
waarvan, nadat het kostgeld voor zijn moeder eraf was, hij nog wat had overgehouden
om boeken te koopen. Maar 's avonds, dan begon zijn eigenlijke werk pas. Dan kreeg
de stilte in huis iets feestelijks, een stilte, die zijn droomen had verdiept, zijn eerzucht
had aangewakkerd. Tijd voor slapen had hij zich nauwelijks gegund in die nachten
van gevleugelden ijver, waarin hij veroverde en overwon, al het onaanzienlijke en
vale, dat de dag hem bracht. Toen hij twee weken voor het examen ziek werd, had
hij doorgewerkt, dubbel hard, zonder zich te ontzien, want toen moest het lukken.
Als hij toen niet gewonnen had, zou alles voor niets geweest zijn; hij wilde, hij zou
er komen en hij was er gekomen! Maar het had hem niet veel gebracht. Een jaar had
hij aan een school gewerkt als leeraar en geschilderd: portretten en landschappen;
later had hij zich toegelegd op litho's en houtsneden. Zijn oude leeraren hadden hem
om 't hardst geprezen; zijn ouders waren trotsch geweest; een tentoonstelling bracht
hem goede kritieken. Hij had verkocht en was opnieuw begonnen maar het was op
niets uitgeloopen. Een middag, toen hij zich de schooltrappen opheesch naar zijn
klas, was hij duizelig geworden. Een collega had hem nog net gegrepen en misschien
voor een noodlottigen val bewaard. Nog dien zelfden avond lag hij in het ziekenhuis
en daar lag hij nu nog en hij had niets anders te doen, dan te wachten. Hij kreunde
bij 't herdenken van alles wat hij had gewonnen en waarmee hij nu niets kon uitrichten.
Want niets tenslotte had hij bereikt; hij was een onbekende gebleven en straks, wie
weet hoe kort het nog maar zou duren, zou hij vergeten zijn - een vergeten mensch,
waarvan niemand zich den naam zelfs zou herinneren. Hij sloeg zijn oogen op en
hief met moeite zijn hoofd uit de kussens want hij hoorde in den tuin beneden de
kinderen spelen en als hij zich oprichtte, kon hij hen soms zien. Hun blijde stemmen
klonken licht en vreugdig in de ijle lucht. Wat een geluk, dat het weer zoo mooi was!
Het rook heerlijk naar bloemen, die, hij wist niet vanwaar, hun zachte geuren op een
licht windje naar zijn balkon zonden. Op zijn tafeltje stond de kalender. Die wilde
hij bij zich houden in deze dagen. Vijftien Augustus wees zij aan. Vreemd, om te
begrijpen dat het eenmaal vijftien September zijn zou, zonder dat het hem dan iets
kon zeggen. De kalender, de kinderen, het balkon, alles zou er nog zijn, alleen hij
niet. Vreemd, dacht hij en als na een zwaar werk, liet hij vermoeid zijn hoofd weer
vallen in de kussens.
De deur van zijn balkon ging open en hij hoorde achter zich de lichte stap
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van het zustertje. Toen zij voor zijn stoel stond, knikte hij haar toe. ‘Ja, ik ben er
nog’ sprak hij met een stil en droevig lachje, dat hij zich eigen gemaakt had den
laatsten tijd en dat de zuster zóó trof, dat zij telkens moeite had, de vastheid van haar
stem te bewaren.
‘Kijk mijnheer Victor: hier is uw melk en ik heb ook een drukwerkje voor u. Aan
het couvert te zien, een huwelijksaankondiging. Zal ik het misschien even voorlezen?’
Het was of ergens in hem een paniek ontstond. Een ander groot leed dan dat om
zijn onvervulde levenstaak, sprong naar voren, gaf zijn hart een pijnlijken steek en
vervulde hem plots met een alles bezeerende armoede, als die van bladeren,
meegesleurd door een gierenden herfstwind.
Hij wilde afwerend knikken, hij wilde het papier uit de hand van de zuster trekken
- maar hij was machteloos en met de oogen van een hond die zijn meester naar de
zweep ziet grijpen, volgde hij haar zekere handen die het oudhollands geschept papier
uit zijn enveloppe haalden, en het openvouwden. Zij las: ‘Ondertrouwd: Lili van 't
Hof en Hein Beurkens. Receptie: ... ‘'t Is goed,’ kon hij eindelijk zeggen - ‘Laat maar.
Ik heb tenslotte tijd genoeg om het zelf te lezen.’
De zuster zag een oogenblik in zijn gewonde, groote oogen, donker en angstig,
boven de roode koortsblosjes op het bleeke, spitse gezicht, - begreep vaag, legde het
papier neer en streek, voor zij ging, even liefkoozend over zijn lange, zwart haar te lang, te zwart en te veel voor dat magere, kleine gezicht.
Hij lag weer alleen - met naast zich op het tafeltje de in elkaar gevouwen circulaire,
maar hij kon niet besluiten het papier naar zich toe te trekken. Wat een dwaasheid
zoo'n opwinding van iemand die toch afscheid nemen moet - van alles - van ieder
verlangen en elke hoop, bespotte hij zichzelf.
Maar er schroeide een traan bij deze berispende gedachte, die als een mes was,
gezet in den wortel van zijn opstandigheid. Het was ten slotte haar volste recht en
de natuurlijke gang van zaken en hij vond het ook wel goed nu, hij had er wel vrede
mee, maar 't was een hard deel nooit een vrouwenmond te hebben gekust, heen te
gaan zonder van den wijn gedronken te hebben, niets te hebben gekend dan droomen,
dan een hunkerend verlangen. Het was zeker nooit bij haar opgekomen dat hij ‘zoo’
aan haar zou kunnen denken. Haar beste vriend was hij geweest; - haar raadgever;
de kameraad met wie zij repeteerde voor het examen; die zij haar moeilijkheden
vertelde van thuis; - die naar haar luisterde als zij sprak over haar toekomst als
schilderes - maar toen Hein in haar leven kwam, die heele toekomst vergat en zich
met hem verloofde. Hij was toen al ziek - en dus... zelfs al had ze van hem gehouden,
zou ze dan met hem getrouwd zijn, iemand die ten doode was opgeschreven? Maar
ze had niet van hem gehouden, niet ‘zoo’ en ze had zonder eenig vermoeden van
zijn gevoelens, Hein
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triomphantelijk aan hem voorgesteld: een aardige jongen, - een fidele kerel die best
zijn vriend zou kunnen zijn; hij moest het toegeven. En nu gingen ze dus trouwen.
Het was ten slotte niets bijzonders, - iets heel gewoons, iets waar je nu niet zoo'n
drama van hoefde te maken, als je toch geen leven wachtte om er over te treuren en
moedig greep hij de circulaire en las haar van het begin tot het einde. 't Is goed! dacht
hij, - 't is goed! het moet allemaal maar goed zijn want er is toch niets aan te doen.
Hij vouwde het papier weer dicht, stak het in het couvert en legde het rustig naast
zich neer - alsof het iets was, waar hij mee klaar was - een afgedane zaak, - een brief,
die gelezen was en nu wel verscheurd kon worden. Maar het was of hij zijn eigen
leven naast zich neer legde en hij nam de gesloten enveloppe weer op en liet hem
onrustig door zijn slanke, bevende vingers heen en weer glijden.
Ach, - dacht hij: laat ik dat laatste nu nog maar goed doen. Er was immers toch
niets van gekomen. Lili! .... de bruid.... de liefste bruid die hij ooit gekend had, - de
bruid van een krachtige, gezonde, levende man, die zeker heel goed voor haar zou
zijn - en voor hem bleef er ten slotte niets anders over dan hen geluk te wenschen; en waarachtig.... dat deed hij, met alles wat nog in hem wenschen kon. Straks zou
het uit zijn; - dan leefde hij in alle levende dingen verder, ook in hun geluk dacht hij
plotseling en de traan die daarbij in zijn oog welde, schroeide niet meer.
Weer dat lachje, zíjn lachje, gleed over zijn koortsig gezicht, want plotseling was
uit alle herinneringen aan Lili er een met buitengewone levendigheid naar voren
getreden. Ze hadden samen voor een bloemenwinkel gestaan en uit hun dunne beurzen
het geld bij elkaar staan rekenen. Er stonden zulke prachtige theerozen en misschien
zouden ze wel genoeg hebben om er een paar te koopen. Hij was den winkel
binnengegaan en zegevierend had hij er een klein bouquet van in zijn hand gehouden
toen hij er weer uitkwam.
Theerozen: wat waren ze mooi geweest en wat hadden ze lang geduurd. Lili had
ze geschilderd en het was zoo goed geworden, dat zij ze niet had willen verkoopen.
Ik moest er nu eigenlijk ook een groote mand van kunnen sturen, dacht hij, maar
vader en moeder zullen nog wel schrikken van de ziekenhuisrekening en alles wat
er nog bij komt.Het papier beefde in zijn handen en een oogenblik hief hij zijn arm op om het
zwart en koel te laten zijn voor zijn brandende oogen. ‘Laat het dan toch niet lang
meer duren!’ bad hij. ‘Ik zal wel bereid zijn; ik zal me wel niet meer verzetten.’
Straks is immers alles beter sprak hij sussend tot zich zelf. - En terwijl zijn arm met
den brief in zijn hand, op het dek teruggleed, viel hij in een soort verdooving, die hij
voor het einde aanzag, en waar hij zich gewillig aan overgaf.
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Maar later stond toch de zuster weer voor zijn stoel en beknorde hem met zachte,
kinderlijke woorden omdat hij zijn melk weer vergeten had en zij al klaar stond met
de bouillon. Mijnheer Victor mocht niet zoo lui zijn, in 't vervolg beter oppassen dat wist hij toch wel; hij had tijd genoeg voor dien beker gehad en er was nog niets
uit gedronken. Hij zag haar aan, het lachje om zijn lippen, met in zijn oogen alle
moedelooze tegenwerpingen die zijn mond verzweeg. Waar was die melk nu voor
noodig? Het maakte zoo benauwd en vol en hoe minder melk, hoe gauwer het einde
immers? Maar de zuster hield vol. Hij moest gehoorzaam zijn en braaf opdrinken
wat ze hem bracht. Die melk zou ze hem vandaag nu maar schenken, maar dan moest
hij ook direct aan de bouillon beginnen en terwijl zij een grapje maakte, hield zij de
kop aan zijn mond en liet hem voorzichtig drinken.
Het gebeurde na het rustuur, waarvoor de zuster hem naar zijn bed gedragen had.
Hij lag al weer keurig geïnstalleerd op zijn balkon en liet zonder gedachten zijn oogen
zwerven over het boomengroen, waartusschen een bruine beuk droomde, rossig en
glanzend in het stralende middaglicht. De balkondeur was ongemerkt opengeduwd
en plotseling stonden zij voor hem: Lili en Hein. ‘Hoe gaat het met je?’ vroeg zij,
met haar diepe, melodieuze stem. ‘We wilden het eerst door jou gefeliciteerd worden
en daarom zijn we maar hier gekomen.’ Terwijl zij sprak, trok zij spelden uit een
dichtgevouwen papier, waarachter vaag, gele bloemen lichtten.
Hij zag haar sprakeloos aan. Daar stond de jonge bruid, stralend, in haar jurk van
lichteblauwe zijde. Naast haar, de bruidegom, lachend, wat achteraf.
Een lichte schok doortrilde hem, toen zij het papier van de bloemen genomen had.
Theerozen! Een groote bouquet theerozen hield zij tegen zich aan en zij boog er zich
lachend over heen.
Hein hield een groote vaas met water in zijn hand. ‘Die heb ik maar dadelijk
meegenomen van de zuster’, sprak hij en terwijl Lili ze er in schikte: ‘kijk, staan ze
niet mooi!’
Hij knikte afwezig en beluisterde ondertusschen het wonder, dat zich in hem
voltrok. Er brak iets in hem, iets hards gaf mee; als een zwaan was het hem, die zich
van den oever afstoot en bevrijd en onbevreesd voortglijdt over een breed en diep
water. Aan alle smartende wenschen werd plotseling voldaan, alsof zij op
onnaspeurlijke wijze in vervulling gingen. Er was geen doel meer, dat gemist kon
worden, geen liefde, die niet was beleden en onbeantwoord gebleven. Het was alles
volmaakt en in de dankbare oogen die hij naar Lili en Hein opsloeg, lichtte een liefde
en een vervuldheid, die hun jong geluk, als een zegenende dauw uit de eeuwigheid,
besprenkelde. Onwillekeurig had hij hun handen gegrepen. ‘Zooals ik van jullie
houd, heb ik nooit van iemand gehouden’, beleed hij schor. ‘Jullie, die mij theerozen
brengt op je eerste bruidsdag, -’ voegde hij er wat verlegen aan toe.
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‘Dat had toch omgekeerd moeten zijn.’ Er steeg een gloed naar zijn wangen; hij
verslikte zich en een hoestbui belette hem verder te spreken. Zijn handen vielen
machteloos terug op zijn deken en een oogenblik wendde hij het hoofd af, hijgend
naar adem, terwijl een benauwd en piepend geluid, als van tocht, zich uit zijn
opengesperde mond wrong. Er kwam een mondje bloederig slijm mee, dat hij haastig
verdwijnen liet in het kwispedoor, dat altijd in zijn bereik stond.
Geschrokken en angstig volgden Lili en Hein zijn benauwd bewegen maar hij
wenkte hen met zijn hand, dat zij rustig zouden zijn.
‘Dat komt méér voor,’ sprak hij even later. ‘'t Zal wel gauw over zijn.’
Hein, bij wien alle kleur was geweken, vermande zich en herwon, al sprekend
over kleine bijzonderheden van hun aanteekenen op het raadhuis dien morgen, de
macht over zijn stem en Lili, die de zuster had willen roepen, zette zich opgelucht
aan zijn voeteneind. Zoo werd het kleine incident spoedig vergeten en terwijl zij
argeloos spraken over hun plannen, hun huwelijksreis, hun inrichting, lag hij, stil en
luisterend naar hun verhalen zich te verwonderen over dat nieuwe, dat zich ineens,
hij wist niet hoe, in hem voltrokken had en gekomen was met de laatste groote
openbaring, die hem zou kunnen worden geschonken. Het was hem of zijn levenswerk
nu toch gedaan was, - er was ineens niets meer, dat hij niet bereikt had en hij voelde
zich bereid om te gaan, als had hij een lang en welbesteed leven achter den rug.
Toen zij al lang gegaan waren lag hij nog te luisteren naar dit nieuwe wonderlijke
geheim en een andere glimlach, dan die men van hem kende, een blijde, tevreden
glimlach werd nog geboren in zijn laatste levensuur en daarmee sliep hij in.
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Kroniek
In memoriam Frits Hopman
Een woord van groote genegenheid en innigen weemoed zij hier gewijd aan onzen
eertijds zoo trouwen en altijd zoo hoog gewaardeerden medewerker Frits Hopman,
die in de afgeloopen maand overleed. Hoe heugt mij nog het verrast plezier, waarmee
ik zijn eerste, en terstond zoo voortreflijke, korte vertellingen las in P.L. Tak's
K r o n i e k ! Dadelijk noodigde ik hem uit tot medewerking aan Elsevier's en het was
ook met kennelijk genoegen, dat hij aan deze uitnoodiging gevolg gaf. Sedert
correspondeerden wij met elkaar en werden vrienden. Verscheidene van zijn pittigste
verhalen zijn in dit maandschrift gepubliceerd.
De herinnering aan zijn franke en kloeke persoonlijkheid, die vroeger steeds een
indruk maakte van onverwoestbare gezondheid naar lichaam en geest, van levenslust
en innerlijk evenwicht, versterkt den weemoed bij zijn sterven na moedig gedragen
lijden. Korten tijd voor zijn dood nog geen trilling of aarzeling in zijn mannelijk
open handschrift. Toch was dit krachtig leven toen al gesloopt.
Ook in zijn stijl was die levenskracht en levenslust. Iets sprankelends en fonkelends.
Helder en met treffende juistheid scheen hij zijn woorden steeds met vaste hand te
grijpen. Een geboren prozaïst.
Gedwongen, als zelfs de uitnemendste nederlandsche schrijvers, met ander dan
artistiek werk in zijn levensonderhoud te voorzien, was hij langen tijd leeraar in het
engelsch (en als zoodanig zeer geliefd bij zijn leerlingen) en in de laatste jaren
journalist, leider van de kunstrubriek aan de N. Rott. Ct. Vooral de vervulling dezer
laatste betrekking viel hem zwaar - en hij vond geen tijd meer voor litterair werk,
behalve dan voor zijn altijd persoonlijke, gevoelige en ruime, vaak zéér merkwaardige
critische artikelen. Over-consciëntieus wilde hij niets van zijn arbeidskracht aan de
courant onttrekken. Totdat zijn lichamelijke toestand hem daartoe dwong....
H.R.

Boekbespreking
Maurice Roelants, Het leven dat wij droomden, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar, 1931.
‘Van 't leven dat wij droomden - Is 't leven de weerglans niet.’
In deze regels van zijn vriend - en kameraad van 't Fonteintje - Reimond Herreman
vond Roelants den titel van zijn nieuwsten roman. Ik weet niet of de heldin van dien
roman, of Maria Danneels ook in haar latere, getrouwde leven toch niet eenigen
‘weerglans’ gevonden zal hebben
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van het eens in hoofdzaak zoo ánders gedroomde leven. Een krachtige persoonlijkheid
als de hare pleegt het diepst-eigene van haar droomen niet los te laten voor een man
of voor een verandering van omstandigheden en werkkring. Wie weet, misschien
vinden wij het later leven van Maria Danneels nog wel eens in Roelants' oeuvre terug.
Ik voor mij zou zeer gaarne weten hoe het dien beiden gesloten naturen - naar buiten
nog sterker schijnend dan zij in werkelijkheid waren - Maria en Richard in het
huwelijk is gegaan.
Uit deze - niet zeer technisch-critische! - woorden blijkt, dunkt me, in elk geval
een groote mate van belangstelling. En die heeft Roelants met zijn nieuwen roman
dan ook stellig gewekt bij mij. Zijn boek, zijn schrijfwijze, alles aan hem is levend
en sterk, gemoedsvol en intelligent; hij is een van de jongeren op wie de hoop van
Vlaanderen is gevestigd. Een zeer merkwaardige litteraire verschijning, nog jong in
jaren maar toch al rijk aan ervaring, tegelijk ouderwetsch en modern aandoend waaruit blijkt dat hij een levend mensch is, die alléén aan zijn innerlijke stem
gehoorzaamt, nooit een mode volgt. Zijn taal is die van de zeer beschaafde Vlaamsche
wereld te Brussel, slechts weinig naar artistieke neiging vervormd, gestileerd, maar
wát hij zegt is van een zielkundige doordringendheid, die ook in die Vlaamsche
wereld tot de zeer hooge uitzonderingen moet behooren. Hij is een moedig, eerlijk
en vooral fijndoordenkend menschenkenner. Zijn menschenliefde is de ware en de
hoogst-artistieke tevens, hij neemt de menschen zooals ze zijn en houdt ook zóó van
hen.
Die gevoelige, scherp-fijne, zeldzaam indringende menschenkennis is het
persoonlijkste aan hem. Zijn stijl is voornaam van houding, rustig en zonder sterke
accenten - zijn stijl zouden wij ons persoonlijker kunnen denken.
Alles tezamen genomen een zeer aantrekkelijk en gedistingeerd schrijver, van
wien wij nog véél en het allerbeste mogen hopen en verwachten.
H.R.

M.H. Székely-Lulofs, Rubber, Roman uit Deli, Amsterdam,
Uitgeversmaatschappij Elsevier, 1931.
Wanneer ik me later altijd een beeld van een tropischen rubbertuin voor den geest
kan halen, dan dank ik dat mevrouw Székely. Of is het dan niet meer noodig, hebben
we dan de chemische rubber? Wat doet het er toe, Indische culturen zullen er wel
altijd zijn, afgelegen, woeste gronden, die ontgonnen worden, maatschappijen, die
al dan niet floreeren, pioniers, harde werkers, de moordende zon, de intrigues, de
zucht naar weelde, en daar achter als een ver, verschemerd, geliefd beeld: Holland.
Deze verschijnselen uit de ‘wijdere wereld’, om met Augusta de Wit te spreken,
heeft mevr. Székely ons leeren kennen. Ook is de opkomst der rubbercultuur op ons
Sumatra een stukje Nederlandsche geschiedenis, zoo goed als de eerste suiker- of
koffie-plantages. Een rechtgeaard Nederlander kan wel niet anders dan er zich voor
interesseeren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

285
Mevrouw Székely heeft een periode uit de rubber-cultuur in beeld gebracht, een
periode die des te boeiender is, omdat zoowel de opgang als de achteruitgang van
zulk een Delische maatschappij er ons in wordt geschetst. Zoo leven wij het
ontginnerswerk mee, den allerprimitiefsten staat van zulk een onderneming: het
afbranden van het oer-woud, de kaarten-huizen der nog ongetrouwde assistenten, de
wildernis. Dan komt er een betere tijd. De jonge rubberboomen kunnen worden
afgetapt, de huizen der assistenten worden behoorlijker, er verschijnen jonge
Europeesche vrouwtjes. Het leven blijft er onzeker, neerdrukkend, doodsch.
Als de rubberprijzen stijgen, de tantièmes omhoog vliegen tot het ongehoorde,
stijgt bij de planters en hun vrouwen de lust naar weelde en vermaak. In hun dure
auto's, in modieuze kleeren, rijden zij naar Medan om er te brassen. Hier begint de
demoralisatie, die zich ook in intrigues uit. Het is een heimelijk spieden, een wedloop
naar de best-beloonde functies. Enkelen zijn er die, teruggetrokken in de vesting van
hun gezin, niet meedoen.
Anderen kunnen niet wennen, zoeken troost in een romantische liefde; sommigen
zijn juist door de moeilijkste jaren heen, als de rubberprijzen dalen en ze, door de
maatschappij ontslagen, weer naar Holland moeten met een klein overgespaard
fortuintje.
Al deze verschillende levens, ieder met zijn Lot, ziet men dooreen wemelen,
tijdelijk elkaars vriend, tijdelijk elkaars vijand. Het boek heeft een accent van
waarheid, echtheid, het is menschelijk en onpartijdig, al heeft de schrijfster een zekere
penchant voor een der vrouwelijke hoofdpersonen.
Wanneer een planter het boek geschreven zou hebben, zouden wij meer over het
werk zélf, de ontginning van gronden, het werk in de rubber-tuinen enz. hebben
gehoord. Dat zou ons zeker sterk hebben geboeid. Maar het valt niet te ontkennen,
dat mevrouw Székely's beeld zeer veelzijdig is, dat zij nergens op een klein, benepen
standpunt staat, dat men nergens de ontgoochelde vrouw voelt, die in Deli de bitterste
ervaringen opdeed, maar bewondering moet hebben voor de rustige wijze waarop
zij er zich boven gesteld heeft.
JO DE WIT

Antoon Thiry, De Drie uit Sante Gerardus Majella en hunne Vrouw,
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij, 1931.
Als we de werken van Roelants, Walschap, Lode Zielens lezen, voelen we niet vóór
alles dat ze Vlamingen zijn, hun moderne wijze van zien en schrijven is ons
Noord-Nederlanders zeer verwant. Anders is het met auteurs als Thiry, Timmermans,
Lode Baekelmans.
Zij hebben dat specifiek-Vlaamsche waardoor hun verhalen altijd min of meer aan
grove houtsneden of gekleurde prenten doen denken. Zulk een boek is: De drie uit
Sante Gerardus Majella en hun vrouw.’
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't Is van het eerste woord af kleurrijk, speelsch, plesant, een ietwat dwaze, een ietwat
roerende geschiedenis, zooals we dat van de Vlamingen gewend zijn - er is altijd iets
grotesks in hun prenten. Zie de drie sloome, dommelige, lange, magere broers uit de
groote lakenwinkel Sint Majella. Ze schijnen nauwelijks te leven, misschien zijn ze
wel een beetje naar den simpelen kant, niemand weet het ware. Doch als de oudste
- min of meer uit nood, na den dood der ouders - trouwt met een arm, loenschend
weeskind, dan komt er langzaam-aan teekening in het leven der broers. De getrouwde
leert aan de zijde van zijn vrouw het geluk kennen, maar al naarmate zijn levensvreugd
stijgt, tot in het ongerijmde, smelten zijn krachten. Hij bezwijkt aan zijn geluk.
De tweede broer trouwt de weduwe. Hij bindt zich in, blijft eerst vrij gematigd,
maar als zijn eenige zoon, gezond en frisch, ook op school blijkt uit te munten, zoodat
hij tot eerste van de klas wordt uitgeroepen, dan overweldigt hem - bij het aanzien
van den gelauwerde - een roes van geluk - hij danst stijf en harlekijnig met zijn
zoontje, doet vreemd, als vroeger zijn broer, en ook hem heeft het geluk te veel van
zijn krachten genomen: hij bezwijmt keer op keer, om ten slotte niet meer te ontwaken.
Hoe de derde broer voor de vrouw het knechtje blijft, dat slechts wil dienen, onbewust
terugschrikkend voor het lot zijner broers, daarvan vertelt deze bijna Breughelachtige
vertelling.
JO DE WIT

Jan van Epen, De Schaduw van het Geluk, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1931.
Het laatste boek, naar ik meen, van den intusschen gestorven Dr. Jan van Epen. Wij
waren van hem vroolijkheid gewoon, dit boek is eenigszins melancholiek, een boek
waar de schaduw van den dood overheen lijkt te strijken. - Een professor in de
gevangenis schrijft zijn memoires.... Zijn liefde voor zijn eenige dochter heeft hem
tot doodslag verleidt. Want de man tot wie haar groote, zuivere, vurige meisjesliefde
uitging, was een onwaardige, een dien hij kende uit zijn praktijk, een man, die
vrouwen ziek maakt. En daar zijn waarschuwingen niet baten en hij haar ondergang
tot elken prijs wil verhinderen, doodt hij.... Het boek is wat chaotisch, zwaar van
gevoelens, hier en daar liefelijk en warm, hier en daar gezwollen. Of liever gezegd:
men voelt duidelijk dat hier iemand spreken wilde, wiens gevoelens sterker waren
dan zijn vermogen om ze uit te spreken.
Er zijn mooie gedeelten, b.v. de groote onrust in het vaderhart van den professor,
maar het begin en het slot bevredigen niet. Iets droefs blijft echter na het lezen van
deze ‘gedenkschriften’, iets als een deernis om wat zich niet liet uitspreken in dit
leven....
JO DE WIT
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Arthur van Schendel, Een eiland in de Zuidzee, Arnhem, Hijman, Stenfert
Kroese & Van der Zande, 1931.
Het is in de latere jaren een eigenaardig geval met het werk van Arthur van Schendel.
Nu eens verrast hij ons met een boek, waarvan men wel aanstonds zeggen kan, dat
het bestemd is om klassiek te worden; een ander maal bereidt hij ons een gevoelige
teleurstelling door ons een verhaal voor te leggen, dat zonder innerlijke kracht is en
slechts het glanzend opperkleed van een volmaakte taalschoonheid draagt.
‘Een Eiland in de Zuidzee’, de jongste vrucht van Van Schendel's ijverige pen,
houdt tusschen deze beide uitersten het midden. Wij gelooven niet, dat wij het woord
‘klassiciteit’ in verband met dezen kleinen roman mogen gebruiken, doch evenmin
meenen we, dat het hier een werk van louter uiterlijk schoon betreft.
Men bespeurt de worsteling van den meester met de stof, maar de strijd is onbeslist
geëindigd. De opzet is breed, breeder dan de uitkomst gedoogt. De verwachtingen
worden naar alle zijden strak gespannen, maar allengs versmalt zich het gebeuren.
En met deze versmalling van den verhaalgang gaat een versnelling van zijn tempo
gepaard. Als een regenbeek langs een heuvelhelling stort het verhaal zijn einde
tegemoet. Dit geeft aan het geheel iets tweeslachtigs, wanneer men terugziet op het
gelezene, dat bij veel schoons toch ten slotte een onbevredigden indruk achterlaat.
ROEL HOUWINK

François Pauwels, Morgen, Amsterdam, Em. Querido's U.M., 1931.
Het eerste deel, zoo meldt ons de Inleiding, van een sonnetten-cyclus in drie boeken,
waarin Pauwels zich voorgenomen heeft zijn leven weer te geven ‘vanaf de kindsheid
tot het einde’ en zulks, naar hij bekent, op openhartige wijze. Hij noemt in dit verband
de illustere voorbeelden van Rousseau's ‘Confessions’ en ‘de vrijmoedige biecht van
den armen, zeer menschelijken en ten onzent te weinig gekenden Restif.’ ‘Ik koos
het vers,’ vervolgt de schrijver zijn voorwoord, ‘eensdeels omdat het zich bij de
conceptie als de meest natuurlijke uitingsvorm aan mij opdrong, anderdeels omdat
ik voelde mij hierin vrijer en eerlijker te kunnen uiten dan in proza. Dat het sonnet,
het troetelkind der allergrootsten, ook mij wederom veroverde, is de bevestiging van
zijn nimmer verouderende, gunstige structuur, die toelaat in een klein bestek een
grooten climax aan te brengen.’ Het boek is royaal uitgegeven en verlucht met een
portret van den dichter op drie-en-twintig-jarigen leeftijd.
Eerlijk gezegd: wij weten niet goed raad met dit boek. Er is een openhartigheid,
die kwetst, omdat zij zich op den rand der schaamteloosheid bevindt en er is een
openhartigheid, die een sterk en warm medegevoel opwekt, omdat men beseft, dat
zij wortelt in de belijdenis eener algemeene
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schuld. Beide soorten van openhartigheid hebben de verzen, waaruit dezen bundel
bestaat, in het leven geroepen. Zij vervullen ons met weerzin en met toegenegenheid.
En zoo is er meer. Uit de enkele citaten, die wij aan het voorwoord ontleenden, vangt
den lezer reeds terstond tweeërlei pathos op: dat van hoogmoed en dat van deemoed,
en wrang smaakt hun broederlijke samengang, die zich voortzet door gansch de
gedichtenreeks.
Ach, en de onderneming zelve: zij lijkt ons een al te gewaagd kansspel. Wie zal
ooit zijn einde overzien en wie kan de menigvuldige beelden van zijn kind- en
knaap-zijn in een zeventigtal sonnetten vastleggen. Waren er hier niet twee voldoende
en zoo niet, waarom dan ongeveer zeventig en niet zeventig maal zeventig? Kan de
vleugel-lichte adem der inspiratie deze heerschzucht der voornemens verdragen? In
deze eerste oogst blijkt reeds, hoe vaak hij te kort schieten moest en heenvluchtte,
de dichter achterlatend met het ijdel spel zijner technische vaardigheid. Wij kunnen
't niet anders zien dan dat François Pauwels met zijn grootsch opgezet plan het eigen
dichterschap op zeer gevaarlijke wijze bedreigen gaat. Ja, het heeft er veel van of
hier regelrecht op een dichterlijken zelf-moord wordt aangewerkt.
Staan er dan geen ‘goede verzen’ in dezen bundel? Ongetwijfeld, doch zij verbreken
slechts de eenheid. Zij doen de minder geslaagde des te overbodiger schijnen en zij
doen terugverlangen naar het eerste smalle bundeltje (‘Enkele Verzen’) van den
jongen, romantischen Pauwels, waarin gedichten staan, die men, als men ze eenmaal
las, nooit vergeten zal. En dat kan, helaas, van deze sonnetten niet worden gezegd.
ROEL HOUWINK

Henriëtte Roland Holst, Kinderen van dezen Tijd, Rotterdam, W.L. & J.
Brusse's U.M., 1931.
Het werk van Henriëtte Roland Holst maakt een gestadige verdieping door. Haar
talent doorstaat ongeschokt de stormen der jaren. Zij blijft die zij was: het zingend
hart van onzen tijd.
Dezelfde inkeer, die zich kortgeleden in haar lyriek voltrok, openbaart zich thans
ook in de dramatische zijde van haar talent. Dit leekespel, geschreven op verzoek
van en in samenwerking met den Vrijzinnig Christelijken Studenten Bond, legt
daarvan een sprekend getuigenis af. Tusschen den speltekst en de hier voor ons
liggende uitgave bestaan, vooral in het laatste gedeelte van het derde bedrijf eenige
belangrijke verschilpunten, doch het zou ons te ver voeren daarop verder in te gaan.
Wij willen echter niet verheelen, dat wij weinig heil zien in een dergelijke
samenwerking tusschen een kunstenaar en een sociaal lichaam. Volgens onze
overtuiging behoort het in deze gevallen bij het verstrekken van een opdracht te
blijven en dient de uitvoering daarvan g e h e e l e n a l aan den auteur te worden
overgelaten. Uit allerlei détails is op te merken, dat dit met ‘Kinderen van dezen
Tijd’
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n i e t het geval is geweest en dat hier sprake was van een zekere beïnvloeding van
het werk van de dichteres, die wij betreuren, omdat zij de gaafheid van haar oeuvre
en van haar geest in gevaar heeft gebracht. Wij hopen, dat men dit experiment niet
weder herhalen zal.
ROEL HOUWINK

Oud-Nederlandsche Tegels (Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche
Ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaäc in het
Rijksmuseum te Amsterdam) door C. de Geus, Architect B.N.A. Uitg.
P.N. van Kampen en Zoon en Drukkerij Kotting. Zonder jaartal.
Bij een groot aantal voortreffelijke afbeeldingen, gekleurde en ongekleurde vertelt
de schrijver in het kort iets uit de geschiedenis der Nederlandsche vloer- en wandtegels
en bedoelt daarmede vooral een gids te geven aan de bezoekers van de collectie
Arthur Isaäc in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ongetwijfeld zal dit boekje de
belangstelling voor deze typisch-hollandsche uiting van kunstnijverheid uit vroeger
eeuwen verhoogen. Voor een volgenden druk mogen den schrijver enkele correcties
worden aanbevolen. Germanismen als ‘vroegtijd’ en ‘laattijd’ zijn om van te rillen.
In het randschrift van de tegels van afb. 1, luidt de derde regel ‘wacht u van sonde’.
Neptunes (bl. 22) zal een gemakkelijke buit van Charivarius zijn. Een ergerlijke
slordigheid is het, in de bibliografie, tweemaal verkeerd spellen van den naam van
mej. Dr. E. Neurdenburg, de bekende Groningsche kunsthistorica.
J.S.

In memoriam Johan Thorn Prikker
Met Johan Thorn Prikker, op 5 Maart j.l. te Keulen overleden, is een groote, machtige
verschijning in de moderne beeldende kunst heengegaan, een sterk en nobel
kunstenaar.
Geboren in 1868 heeft hij zich na een korten leertijd al heel jong, met de
onafhankelijkheid en de krachtige persoonlijkheid, welke hem steeds bijbleven, een
eigen weg gekozen. En daar het kiezen van een eigen weg altijd door de massa hoogst
kwalijk wordt genomen, spreekt het van zelf, dat Thorn Prikker het heel moeilijk
had. De miezerige burgerlijkheid van de Hollandsche toonaangevende kringen en
de onverschilligheid voor alles, wat anders was dan de copie of de idylle van het
dagelijksche hebben in de jonge jaren van Prikker er het hunne toe bijgedragen, dat
deze het land ontvluchtte, waar men hem opdrachten onthield en de wijk nam naar
Duitschland, waar men hem beter begreep. Hij wordt eerst leeraar aan de
Kunstgewerbeschule in Crefeld; vertrekt dan naar Hagen, waar hij de gelegenheid
en de geestelijke ruimte krijgt voor groote decoratieve ontwerpen; wordt dan
hoogleeraar in München, om zich daarna voor goed te vestigen in Rheinland. Naast
zijn eigenlijk kunstenaarschap is hij dan in
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Dusseldorf, Keulen en Essen docent in Werkschulen en verzamelt hij om zich heen
een schare van geestdriftige jongeren.
Er is schier geen decoratieve techniek, of Prikker heeft die met een volledig
meesterschap beoefend en zoo groot is zijn invloed geweest, dat wij ons de versierende
kunst van dezen tijd niet kunnen denken zonder hem. In veel opzichten wees hij den
weg naar een nieuwen decoratieven vorm, naar een stijl voor onzen modernen tijd.
Alles wat uit zijn handen kwam, had stijl en voorname grootheid; kan men hem
grooter lof brengen? Boven alle verwarring, ook in decoratieve kunsten, boven de
duizenden pogingen van kleinere geesten of zwakkere talenten, rees zijn werk uit
met een soms barbaarsch geweld. Hij was bovendien een der weinigen van dezen
tijd, die de stof bleef beheerschen ook bij de geweldige afmetingen, welke hij aan
veel van zijn muurversieringen gaf.
Holland bezit beschamend-weinig van zijn werk. Eenige versieringen van
muurvlakken in het Rotterdamsche stadhuis en een mozaiek in de Haagsche
Duinoord-kerk, dat zijn de groote opdrachten hier geweest.*) Kleiner dingen zijn er
in een paar musea en bij eenige verzamelaars. Wie hem als groot en veelzijdig
versierend kunstenaar wil kennen, moet naar Duitschland gaan.
Even hebben wij hem in zijn grootheid kunnen zien: dat was een paar jaren geleden
in den Haag, toen een retrospectieve tentoonstelling in Pulchri Studio gelegenheid
gaf, deze groote figuren te leeren kennen. Hoe bleek dit werk gedragen door een
rijken geest, een naar het Hoogste reikende ziel; hoe edel was zijn meesterschap over
het handwerk!
Holland heeft hem nu voor de tweede maal verloren....
J.S.

Marc Chagall in den Kunsthandel Esher Surrey, Den Haag
Over Chagall's kunst iets concreets en positiefs te schrijven mag in zooverre moeilijk
heeten, dat deze kunst niet werkelijk voor uitlegging vatbaar is. Men is toegankelijk
voor deze wereld, die velen de ontkenning zal toeschijnen der gekende en kenbare,
of men is het niet! Men is gevoelig voor deze schoonheid, die in veler oog den spot
drijft met alle wetten van de aesthetica, of men is het niet!
Wie voor zulke kunst niet open staat, verlangt inmiddels te weten, wat de
kunstenaar ermede ‘bedoeld’ heeft, d.i. in den meer of minder zakelijken zin. Het
antwoord in vele gevallen kan enkel zijn, dat de schilder hiervan zelf geen duidelijk,
wellicht in het geheel geen besef heeft. Aan een Engelschman, die eens het Kanaal
overstak om Redon te vragen wat hij met bepaalde

*) De hem opgedragen, nog niet geheel voltooide zes paneelen voor de Amsterdamsche raadzaal
zullen, naar men mag hopen, worden aanvaard na op zijn atelier te zijn voltooid.
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voorstellingen had willen uitdrukken, antwoordde deze, er geen vermoeden van te
hebben.... En ònze vraag, waarom Chagall den kop van zijn Grijzaard no. 5 op deze
tentoonstelling spinaziegroen schilderde, lijkt ten slotte even onvruchtbaar als die
van het kind, waarom het gras in de natuur wèl altijd groen moet zijn. Kunst van een
zoo uitgesproken magisch karakter valt niet te meten met de gebruikelijke, rationeele
en naturalistische maatstaven.
Men zal tegenwerpen dat, wanneer het verstand tot een algeheel zwijgen gebracht
wordt, men alle kans loopt, mét den schilder, tot louter waanzin te vervallen.
Daargelaten echter, dat ook waanzin zin kan hebben, terwijl ongehoord subtiele
grensgevallen denkbaar zijn, behoeft het verstandelijk reageeren bij de beoordeeling
van een kunst gelijk die van Chagall ook geenszins uitgeschakeld te worden, hetgeen
trouwens niet mogelijk zou zijn! Vereischt wordt slechts, dat het aan een vollediger
menschelijke reactie rigoreus ondergeschikt wordt gemaakt - en geldt dit tenslotte
niet voor het beschouwen van álle kunst? Wie trouwens de moeite wil nemen Chagall's
oeuvre, waarin zooveel, speciaal in het latere werk, duidelijk op erotische impulsen
berust, aan een psycho-analytisch onderzoek te onderwerpen, zal vermoedelijk een
heel eind komen in de richting eener aannemelijke ‘verklaring’.
Dit ‘verklaren’ langs den weg van het psycho-analytisch wroeten in de domeinen
van het onderbewustzijn, een heel interessante bezigheid die voor het practische
leven van nut kan zijn, mag echter onder geen omstandigheden dooreengehaald
worden met het aesthetisch menschelijk reageeren op het kunstwerk in den volledigen
zin. Het komt daar in de verte niet aan toe; het mysterie van de eeuwige
levensverwondering, het mysterie dat den kunstenaar overreedt, of aanspoort of
opzweept tot den bevrijdenden scheppingsdaad, het blijft door het psycho-analytisch
onderzoek volstrekt onaangeraakt.
Want wat doet de psycho-analyst? Hij schiet den vogel in zijn vaart door de luchten,
en toont ons de werking van zijn vleugels, van zijn organisme - maar hij laat ons
daarom het steile wonder van de vlucht niet beleven! In laatste instantie is deze wijze
van verklaring van het kunstwerk of van den kunstenaar, ook in haar gezondste
vormen, altijd ontoereikend en vaak misleidend, in zooverre zij steeds een
gedeeltelijke, nooit een geheele waarheid brengt. Zij betrekt zich allereerst op wat
men de biologische persoonlijkheid mag noemen, zij analyseert een toestand, waarin
de ziel zich bevindt door de gebondenheid aan haar omgeving, zij geeft een diagnose
van leven, dat speciaal langs den weg van het onderbewustzijn werd benaderd; maar
het e i g e n l i j k e leven, dat evenzeer of meer nog een bovenbewustzijnsleven is,
dat elke methode-van-leven ontstijgt en zelfs in zijn ontbindingsprocessen een eeuwig
bloeien beteekent, dit geeft de psycho-analyse niet!
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Wij moeten de ontoereikendheid van iedere verstandelijke of wetenschappelijke
reactie op een kunst als deze leeren inzien, willen wij haar vreemd groteske, maar
ook eindeloos teere en evenzeer bovenzinnelijke als zinnelijke schoonheid indrinken.
Het is eigenlijk zoo eenvoudig, indien men maar eenmaal bereid is Chagall's wereld
te aanvaarden als een subjectief emotioneele, doortrokken van magisch en mythisch
levensbesef. Zoo ge wilt, een ‘abnormale’ wereld, maar dan geen zier minder schoon
en zinrijk, geen zier minder wezenlijk vanwege hare abnormaliteit: hoe vaak drijft
niet de vermeende of werkelijke afwijking den uitzonderlijk begaafden mensch tot
die sublimeering zijner ervaringen, die wij als kunst met een hoofdletter begroeten?
De afwijking, de ziekte, de buitensporigheid, het anders dan anderen zijn - in Chagall's
geval om te beginnen zijn Jood-zijn in een land als Rusland! - juist dit kan den
kunstenaar die seismografische ontvankelijkheid geven door welke hij levenstrillingen
en -schokken ervaart en registreert, waarvoor de minder fijnbesnaarde mensch totaal
ongevoelig blijft.
Want Chagall, de Jood, werd geboren in het armoedig Liosno in Witebsk, waar
het bestaan der kleine lieden, het provinciaal en boersch bestaan tegelijk bont en
troosteloos, tegelijk boeiend en benauwend scheen. Men vond op deze tentoonstelling,
die een voortreffelijk overzicht gaf van zijn kunst in haar verschillende
ontwikkelingsphasen, een doek uit dezen eersten tijd: kinderlijk geschilderd, maar
vooral in de kleur van een donkere, pakkende uitdrukkingsrijkheid.
En als kind van een eeuwenlang onderdrukt ras zal Chagall reeds van huis uit het
heimwee gekend hebben, het mateloos, smartelijk verlangen, waaruit zijn even reëele
als sprookjesachtige kunst in de eerste plaats geboren schijnt. Meer of minder zal hij
zich een uitgestootene hebben gevoeld, een, die niet past in het maatschappelijk kader
en vasten grond onder zijn voeten mist, geen zekerheid kent in het practische leven.
Vandaar ongetwijfeld in zijn werk de neiging tot het kleine, verdrongene, het
sentimenteele en het fatalistische; een zekere schuwheid ook, welke vaak omslaat in
haar tegendeel, in ongeremden overmoed. Vandaar het zich bedwelmen aan het
kaballistische, het Joodsch mystieke, en het terug grijpen naar de vale glorie van een
Oud-Testamentisch verleden.
Maar wat hem uit Witebsk naar Europa en zijn artistiek middelpunt Parijs dreef,
het zal zijn uitbundige levenslust zijn geweest - genotzucht; behoefte aan een dansend
barokke beweeglijkheid; drang naar het avontuurlijke, het prikkelend buitensporige.
Met dat al blijft deze kunst in haar kern steeds iets smachtend weemoedigs, tevens
iets onhandigs behouden. Ook in den schilderlijken zin vertoont Chagall,
b e t r e k k e l i j k gesproken, een element van onbeholpenheid; beschikt hij althans
stellig niet over een zoo feilloos meesterschap als laat ik zeggen James Ensor! Zijn
briljant coloristisch vermogen ten spijt, schijnt Chagall niet allereerst een groot
schilder zoo zeer als
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een boeiend vertolker van innerlijke ervaringen, in den wezenlijksten zin: ‘een
illustrator van zielstoestanden’. Hij geeft zich dan ook bloot in zijn kunst met een
sublieme onvoorwaardelijkheid, en juist dit doet het gevaar eener bovenbedoelde,
éénzijdig en hierdoor verkeerd gerichte psycho-analytische benadering van het werk
niet denkbeeldig zijn.
Inmiddels staat Chagall niet afzijdig van de schilderkunstige experimenten van
zijn tijd. Het korte verblijf te Parijs - 1910-1914 - brengt hem in contact met het
cubisme, dat voor hem, nogal karakteristiek, niet zoo zeer een zoeken naar de strenge
vormen eener bovenpersoonlijke wetmatigheid beteekende, als wel de vernietiging
der tijdruimtelijke begrensdheid van het beeld. Verscheidene composities uit deze
jaren bestaan geheel uit grillig door elkander flitsende en wervelende détails, die
zich compositorisch als het ware tot een muzikale éénheid oplosten. Aan den indruk
van een zekere opgeschroefdheid of overspannenheid ontkomt men hierbij niet altijd.
Terug in Rusland, komt de kunstenaar tot bezinning, hervindt zich zelf. Er is meer
vormvastheid, tevens meer afstand en eenvoud, en een diepere eerbied voor het leven
in zijn werk gekomen. Hij ziet en schildert de menschen in hun armoede, hun
benauwenis, hun verdrukt zijn, tegelijk in hun zwijgzame grootheid en taaie,
hardnekkige waardigheid. Deze pariah's, deze ouden van dagen, deze Rabbi's vooral,
die in hun monumentale geslotenheid uitgroeiden tot tooverkrachtige beschermheiligen
en tot legendarische verschijningen, zij bezitten een onmisbaar en onverwoestbaar
element, dat de kunstenaar, niet langer persoonlijk bevangen in het tragisch provinciale
dezer sfeer, maar tot man-of-the-world geworden, thans juister en objectiever naar
zijn diepe waarde weet te schatten.
Omstreeks 1917 vertoont Chagall's kunst een nieuwe wijziging: klaarblijkelijk
doet de ontmoeting met zijn vrouw het uitgelatene, het explosieve der Parijsche jaren
terug keeren, ditmaal echter in verzachter, feestelijker, ontspannener vormen. Als
met 'n tooverslag wijken de in kommer verzonken lieden en de patriarchale Rabbi's
op den achtergrond zijner belangstelling, evenals de onder het sneeuw bedolven
stadjes, met de ontwapende bekoring hunner onregelmatige kleine huizen en het
Oostersch pompeuze hunner kerkgebouwen. - Zijn vrouw is hoofdzaak geworden,
zijn vrouw en hij zelf! Hun beider liefde vult het heelal, hun beider gestalten nemen
ongehoorde afmetingen aan en luchtig stappen zij met zevenmijlslaarzen over de
aarde, steigeren omhoog tot in de wolken, reikhalzen naar de eeuwigheid. Hij schildert
zich zelf als een triompheerende faun op haar schouders gezeten, hoog boven de
huizen en steden van menschen uit, verdwaasd van geluk en met een wijnglas in de
opgeheven hand.... Het is de extase van het zich verliezen in de wijdheid, nadat de
levenskernen ontspannen en vloeiend werden, dat Chagall ons in dit en soortgelijke
doeken suggereert.
Maar ook deze uitbundigheid zal allengs plaats maken voor een dieper,
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smartelijker zich bezinnen. Na de opgewonden revolutiejaren en Chagall's terugkeer
tot West-Europa, gaat een weemoediger, contemplatiever element zijn kunst
overheerschen. Kleur en voordracht worden milder, rijper, orchestraler. Van het werk
uit deze laatste periode gaf de tentoonstelling bij Esher Surrey ons talrijke
voorbeelden: dichterlijke landschapjes en vele bloemstukken vooral, waaruit telkens
opnieuw, op de wonderlijkste wijzen, het thema van het minnend paartje opklinkt....
Thans echter zijn de figuren klein en roerloos geworden, in elkander vergetelheid
zoekend en droomverloren opgenomen in het machtige wonder der natuur en al hare
bloeiende verschijningen.
Een van deze laatste doeken vindt men hierbij afgebeeld. Het reëele op dit schilderij
is het boeket, dat betrekkelijk naturalistisch en zelfs schijnbaar in zijn frissche
kleurigheid een tikje boersch en cru werd geschilderd. De figuren daarentegen zijn
min of meer zwevend onwezenlijk gehouden. Allerminst moet men ze symbolisch,
verstandelijk allegorisch opvatten; eer zien als een vermaterialiseering van een
verlangen in den kunstenaar, van zijn onuitroeibare hunkering naar teederheid, door
de suggestie der pralende bruidsbloemen wakker geroepen en ternauwernood vasten
vorm aannemend.
- Een geur van intens leven en een metaphysische droom; een onbestemd, onhandig
gebaar, heilig en erotisch; een besef van het wonder in het vioolspelend engeltje, dat
ter rechterzijde uit de geurend groote bloemen neerdaalt - het is de rijke vergoeding
voor veel inspanning, veel strijd, veel leed, voor het altijd moeilijk daadwerkelijk
bestaan.
W. JOS. DE GRUYTER

De Hollandsche 17de eeuwsche winterlandschappen in den Kunsthandel
Goudstikker
Eene tentoonstelling, zelfs eene veiling-tentoonstelling, waar kaf en koren
dooreengemengd zijn, heeft vóór op een museum, dat ze eene g e b e u r t e n i s is.
Alleen eene ‘gebeurtenis’ is een levend iets in het menschelijk leven; en óók in de
herinnering blijft eene tentoonstelling een l e v e n d iets. Ze herbergt dus een
psychologischen factor, een prikkel-factor, die een museum principieel mist. Elke
tentoonstelling, ongeacht het gehalte, blijft in de herinnering ‘spreken’ tot den geest.
Gebeurtenissen zijn de eerste eisch van het menschelijk leven. De eerste zonde is
begaan uit de romantische behoefte eene gebeurtenis te beleven.
Een museum is in dubbelen zin een kerkhof. Het is dat niet alleen, omdat de kunst
er is ‘bijgezet’, het is het ook, omdat het door zijn statisch karakter den levenden
prikkel van een ‘gebeurtenis’ mist.
Ten tweede heeft eene tentoonstelling vóór op een museum, dat ze grooter
gelegenheid biedt tot vergelijking en daardoor - onder meer - gelegenheid
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geeft tot bestudeering van: 1e het verschil in o p v a t t i n g omtrent hetzelfde
onderwerp bij verschillende meesters van ongeveer denzelfden tijd; 2e het verschil
in s t e m m i n g bij hetzelfde onderwerp; 3e de e v o l u t i e van hetzelfde onderwerp
in den loop van eene periode.
De tentoonstelling bij dezen groothandelaar is ditmaal niet eene van nieuwe
aanwinsten, dus van het kostbaarste, dat de handel in oude kunst tegenwoordig kan
verwerven, doch eene tentoonstelling ten bate van het crisis-comité en daardoor
noodgedwongen in hoofdzaak eene van bruikleenen, waardoor enkele meesters
binnen zijn geloodst, die terecht geen grooten naam hebben en naar wier werk de
verzamelaar niet zal zoeken. Maar het is goed, dat deze meesters niet ontbreken. Zij
bewijzen toch, wat veelal over het hoofd wordt gezien, dat er in onzen bloeitijd vele
landschapsschilders zijn geweest, die zich om niet veel anders bekommerden dan
om ‘bekende gezichten’, en dat er verzamelaars waren, die niets anders eischten en
zelfs juist dát eischten, want zoo goed als alles was o p d r a c h t in die tijden. De
keuze was toen niet, zooals thans, het prerogatief van den kunstenaar, maar was het
voorrecht van den kooper. Het onderwerp was eene questie van vraag, en niet van
aanbod.
Een volledig overzicht biedt deze tentoonstelling niet, en dat is ook ganschelijk
onmogelijk. Geen landschapschilder of hij heeft zich aan het winterlandschap
gewaagd. Honderden meesters hadden vertegenwoordigd moeten zijn. Met de te
trekken conclusies kan men dus niet te voorzichtig zijn. Toch zijn er dingen, die
opvallen, welke als algemeene waarheid mogen worden aanvaard.
Voor wie niet in de eerste plaats kunsthistorisch te werk gaat bij het bezichtigen
van kunst, is het eerst-opvallende de somberheid en melancholie in de meeste
Hollandsche winterlandschappen.
J a c o b v a n R u i s d a e l heeft de stevig gevestigde en alleszins verdiende
reputatie van zwaarmoedig te zijn geweest; en het heroïsche, dat aan zijne groote
landschappen eigen is, is zeker voor een deel te danken aan de zwaarmoedige
s t e m m i n g , dus aan een onweegbaren, niet-definieerbaren, niet aanwijsbaren factor:
aan een g e e s t e l i j k e n factor. Dat zijne winterlandschappen (er hangen er hier 4
van hem, die met elkander wedijveren in romantische melancholie) eene
zwaarmoedige stemming hebben, behoeft dus niet te verwonderen. Doch zij zijn
melancholischer dan zijne gewone landschappen. En in overeenstemming daarmede
doet zich het treffende feit voor, dat landschapschilders, die volstrekt niet
zwaarmoedig zijn in hunne gewone landschappen, het wél zijn in hunne
winterlandschappen. In strijd dus met de gangbare meening, dat de Hollander eerst
in den winter, en speciaal op het ijs, ontdooit en fleurig wordt van stemming, ziet
men in de kunst, (die een getrouwe spiegel der waarheid is) het tegendeel. Het lijkt,
en dat zal ook wel de waarheid zijn, of vele land-
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schapschilders hunne verborgen, onderdrukte behoefte naar romantiek in hunne
winterlandschappen hebben botgevierd. Inderdaad kan het sneeuw- en ijs-landschap
tegen zonsondergang en bij avond buitengewoon droefgeestig, zelfs
unheimisch-naargeestig zijn, doch het k i e z e n juist van zulk een moment is
psychologisch merkwaardig. Ook bij vele Vlamingen vindt men die eigenaardige
keuze. Dat heeft men kunnen waarnemen ongeveer een jaar geleden, op eene
tentoonstelling van het 16de eeuwsche Vlaamsche landschap in een anderen
Amsterdamschen kunsthandel, en dat kan men ook hier zien aan een verdoold
Vlaamsch schaap, het winterlandschap, dat misschien niet van Frans de Momper is,
maar ontwijfelbaar Vlaamsch is.
Als tegenstelling is het merkwaardig, hoe Holland in het begin van zijne
landschapkunst het tegendeel vertoont. Alle werken van Av e r c a m p (en er hangen
er hier vele) en van A r e n t C a b e l geven den bijna vollen dag met het opgewekte
heldere licht, dat vrij is van elke melancholica-romantiek. Waren zij nog te nuchter?
Waren zij nog niet toe aan de zwaarmoedigheid? Nuchterheid is anders eene
karakter-eigenschap, die men hun allerminst aan kan wrijven. Bovendien bezit Teyler's
Museum eene aquarel van Avercamp, die een winterlandschap bij zonsondergang
geeft, en, bij alle gevoeligheid, mist het volkomen de melancholie van zoovele lateren.
Een ander opvallend feit is, hoe sommigen, en daaronder de oudsten (Av e r c a m p
en C a b e l ), bij het ijsvermaak een hoogen horizon hebben gegeven, dus een hoog
standpunt hebben ingenomen, anderen daarentegen een betrekkelijk lagen horizon,
en A. v a n d e Ve n n e zelfs in een bijt moet hebben gezeten om zijne figuren zoo
hoog boven den horizon te hebben kunnen doen uitsteken.
Mocht bij het 16de eeuwsche Vlaamsche landschap de hooge horizon, dus de halve
vogelvlucht, te verklaren zijn uit eene combinatie van factoren, die op het
l a n d s c h a p betrekking hebben, bij het Hollandsche 17de eeuwsche ijsvermaak
hebben al die factoren waarschijnlijk geen rol gespeeld, en is de eenige factor geweest
de w i j z e v a n s t o f f e e r i n g : de decoratieve groepeering der figuren op het ijs.
Bij Av e r c a m p , bij C a b e l , bij Ve r s t r a e l e n , is het ijslandschap gegeven n i e t
om het l a n d s c h a p , doch o m d e f i g u r e n op het ijs; en de soms prachtige en
zeer zeker zwaar bestudeerde groepeering van het geheel, dus de ‘vulling’ van het
ijsvlak maakt in de eerste plaats de groote waarde van die stukken uit. Zij waren
uitstekende en gevoelige landschapschilders, doch in hun hart waren zij ongetwijfeld
in de eerste plaats figuur-schilders. De figuren-groepeering in het landschap was hun
méér dan het landschap. Bij de schilders met lager horizon was het andersom. Die
waren landschapschilders van nature, en de figuren waren slechts de
n o o d z a k e l i j k e stoffeering.
A. STHEEMAN
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H. Chabot, schilder en beeldhouwer
door Pieter Koomen
HENDRIK CHABOT is te Sprang in Noord-Brabant geboren en woont, reeds sinds
zijn tiende jaar, te Rotterdam. Niet omdat het nu eenmaal gewoonte is, in een
eenigszins uitvoerige beschouwing over het werk van een kunstenaar ook een en
ander uit zijn leven te vermelden, deel ik dit mee; een levensbericht moet men hier
niet verwachten. Van Chabot's bestaan als mensch is mij weinig bekend. Van zijn
jeugd - het was toch zóó prettig en zoo daverend belangwekkend, als ik kon vertellen
dat hij, nog zeer jong, al groote begaafdheid toonde: ‘en dan zei die kleine Henkie....
mammie, assieblief papiertje enne een potloodje.... en je stond er eenvoudig versteld
van, wat er dat jog dan zoo maar speelsgewijs teekende’ -, maar van zijn jeugd weet
ik nagenoeg niets. Slechts kan ik.... gissen, dat hij niet, als de meeste andere kinderen,
ééns: tegen de pokken, doch zelfs wel driemaal is ingeënt. Den tweeden keer tegen
zelfoverschatting, den derden tegen reclamezucht. Waarschijnlijk hebben zijn ouders
reeds toen vermoed, dat hun zoon eenmaal schilder zou worden, wat later ook
beeldhouwer, en zijn ze er op bedacht geweest hem te behoeden tegen de kwalen,
die misschien nergens anders zoo hevig heerschen als in de kringen der kunstenaars,
waar zij al menig talent onherstelbaar hebben gefnuikt. Aan welke voorzorg het dan
te danken is, dat Chabot, nu toch al lang volwassen, immers zoo gaandeweg tegen
de veertig geworden, nog altijd tegenover zijn werk staat met de bescheidenheid en
den schroom van iemand, die weet wat hij wil, maar óók wat hij kan. En er nog steeds
wat verwonderd over, soms ook wel blij mee is, als iemand het waardeert.
Doch al moet ik dus vermelding van wellicht zeer wetenswaardige bizonderheden
uit zijn leven achterwege laten, dat Chabot in Noord-Brabant geboren is en zich te
Rotterdam als kunstenaar ontwikkeld heeft - een korte studiereis door Duitschland
en Oostenrijk buiten beschouwing gelaten -, dáár wil ik dan toch met klem de aandacht
op vestigen. Niet voor niets hebben huiveringwekkend geleerde lieden diepzinnige
verhandelingen geschreven over het wezen van den artiest en de omgeving waarin
hij is opgegroeid, of zijn begaafdheid tot bloei is gekomen en zijn karakter zich heeft
gevormd. Wat men aanneemt als het innerlijke leven in de werken van Chabot, het
is van de donkere Brabantsche aarde, zwaar gedragen en traag tot uiting gebracht;
maar dan toch zich moeizaam heffend, reikend naar het licht. En wat men mede
ervaart, voornamelijk in zijn schilderijen, meer dan in de stillere beeldhouwwerken,
dat is de onstuimige, maar bedwongen
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kracht, de stoere beweging, de altijd-door gespannen drang van het Rotterdamsche
leven, het leven op de rivier en van het havenbedrijf, - zooals dit tenminste nog was
voor het tot wrokkig verduurde ledigheid werd gedoemd.
Merkwaardig, dat Chabot, die toch na zijn terugkeer in het vaderland, al weer tien
jaar lang vrijwel onafgebroken te Rotterdam woont en werkt, er nog nooit toe is
gekomen, havengezichten te schilderen. Anderen, ook schilders die er teneenemale
den aanleg of de geschiktheid, zoowel het conceptievermogen als de uitvoeringsmacht
voor misten en het drama der havenbeweging soms opvatten of het een luchtig
vertelseltje was, hebben zich daar, veelal met verbazingwekkend zelfvertrouwen,
wèl aan gewaagd. Wie dit het minst van allen verdiende, heeft er zelfs naam mee
gemaakt. Chabot daarentegen, - niet wijl het wellicht kan bevreemden, is het
merkwaardig, doch omdat het hem zoo klaar karakteriseert, - heeft er zijn kracht nog
nooit op beproefd. ‘Misschien dat ik er van den zomer wel toe kom,’ zei hij onlangs.
En op mijn vraag: ‘bedoel je, dat je de haven gaat schilderen?’ - wat verwonderd:
‘de haven? .... nou ja, zoo hier en daar een hoekje, om eens te zien wat ik er van
terechtbreng....’
Het Rotterdamsche havenbedrijf als gegeven voor een schilderij, menigmaal heeft
het verrassende aandacht gewekt. Even dikwijls echter is het veronachtzaamd door
schilders, van wie men belangstelling had mogen verwachten. Paul Signac, vijf en
twintig jaar geleden in ons land verblijvend, heeft er een voortreffelijke schilderij
naar gemaakt, welke ‘Haven te Rotterdam’ heet, doch eigenlijk niets met die haven
heeft uit te staan. George Hendrik Breitner, te Rotterdam geboren, die het onderwerp
had áángekund, is er blijkbaar onverschillig aan voorbijgegaan.
Heeft Breitner zich misschien geen tijd gegund, er aandacht aan te schenken? Hij,
wat later Kees van Dongen, P. Cornelis de Moor en hoevelen anderen nog, hebben
zich gehaast hun geboortestad te verlaten. Een kunstenaar kan er niet leven, niet
werken, luidde destijds de klacht. Langzamerhand is dat echter veranderd, en toen
Chabot twintig jaar oud was, bestond er toch weer een genootschap, gelijk men - een
ander, ‘Aesthetisch Genootschap’ genaamd, dat evenwel beter ‘anemisch’ had kunnen
heeten, niet medegeteld - er in geruimen tijd niet had gekend. Een vereeniging van
beeldende kunstenaars, die stellig niet allen kunstenaars waren en misschien niet
eens allen ‘beeldden’, doch daarom niet minder waren bezield door de vaste
overtuiging, dat ook te Rotterdam een samenwerking mogelijk moest zijn als door
kunstgenootschappen elders immers reeds lang werd gehandhaafd.
Het is, naar ik meen, in deze vereeniging (‘De Rotterdammers’) geweest, dat
Chabot voor het eerst heeft tentoongesteld. In elk geval was het daar, dat ik, nu negen
jaar geleden, zijn werk voor de eerste maal heb ontmoet. Geen schilderijen;
teekeningen en houtsneden, ook een paar kleine beelden
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waren het; werk, waarvan men den indruk verkreeg, dat de maker waarschijnlijk nog
jong zou zijn. Er was iets onzekers of weifeligs, iets onverklaards in, alsof Chabot,
zoekend, zijn doel nog niet had gevonden. Maar in weerwil daarvan moest men toch
zijn bekwaamheid erkennen en werd men een begrip van compositie en gevoel voor
evenwicht, buitendien een vast beheerschen van den uiterlijken vorm gewaar; wat
al tezaam deed overwegen dat hij misschien reeds zeer gewaardeerd werk zou hebben
geleverd, wanneer hij zijn bedoeling lager had gesteld en tevreden was geweest met
eenvoudig en trouw, nauwgezet afbeelden. Multatuli's ‘idee’, die een dwaling is: ‘De
ware artist teekent de natuur na, zooals die zich aan hem vertoont. Wie hierin oprecht
naar juistheid streeft, is kunstenaar’, heeft immers ook thans nog wel aanhangers.
Duidelijk was evenwel, dat Chabot iets anders, méér dan dat had gewild: niet af-,
maar uitbeelden, in aanschouwbaar beeld brengen wat hij innerlijk had ervaren. In
dit streven nu, bleek hij belemmerd te zijn.... nièt door gebrek aan teekenkunde of
-vaardigheid, beide bezat hij in toereikende mate, doch doordat de innerlijke
aandoening zich niet genoeg tot bewustheid had ontwikkeld. Hetgeen dan hieruit
kon worden verklaard, dat de kunstenaar, zoo scheen het, geestelijk nog niet was
volgroeid.
Wat later heb ik vernomen, dat Chabot, in 1894 geboren, toen toch al niet ver van
zijn dertigste jaar had kunnen zijn. Blijkbaar behoorde hij dus niet tot hen, die reeds
aan tentoonstellen denken nog voor zij goed weten hoe het penseel te hanteeren. Aan
minachting van de techniek, verguizing van al dan niet academische opleiding heeft
Chabot trouwens nimmer geleden. Velen beschouwen de academische studie als op
zijn best een noodzakelijk kwaad, maar Chabot had les van Van Maasdijk gehad. Of
de klank van dien naam is doorgedrongen tot buiten den kring, in welken hij een
menschenleeftijd lang niet anders dan met eerbied en genegenheid is uitgesproken?
Ik weet het niet. Dit weet ik echter wel: dat toen de oude leeraar, reeds lang non-actief,
maar nog geenszins vergeten, verleden jaar was gestorven, schier al zijn
oud-leerlingen, die niet te ver weg woonden om het kerkhof tijdig te kunnen bereiken,
om het even of zij na hun academietijd opvattingen hadden aanvaard welke Van
Maasdijk nooit had erkend, hem uitgeleide hebben gedaan. Met een erkentelijkheid,
die zij dezer dagen hebben bevestigd door de stichting van een grafmonument, waar
negen beeldhouwers onder hen, aan hebben medegewerkt.
In de eerste jaren na '20, toen Chabot, van zijn studiereis terug, te Rotterdam aan
het werk was gegaan, waren de ‘modernismen’ van het begin dezer eeuw, en wat
later, ook in ons land al lang niet meer nieuw. Toch bleek het nog een moeilijke tijd
voor jonge kunstenaars als hij, die slechts langzaam den weg der ontwikkeling gingen,
doordat zij zich van elke schrede omzichtig en stipt, bijna angstvallig rekenschap
gaven. Van alle zijden drong
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men hun theorieën op, die zelden een andere uitwerking hadden dan dat zij er door
in verwarring werden gebracht. Kan het verwonderen, dat ook Chabot daar niet aan
ontkwam? Ik herinner mij een vermoedelijk symbolisch bedoelde vrouwefiguur,
blauw-violet, van omstreeks '23; van wat later: ‘Zielengang’, schilderij waarvan de
titel al genoeg den overdrachtelijken inhoud aanduidt; ook nog wel andere werken,
in welke de schilder blijkbaar ‘onmiddellijk’ (zooals men toen zei) het geestelijke
had willen uitdrukken, met veronachtzaming of miskenning, tenminste depreciatie
van de stof. Maar misschien is nooit duidelijker gebleken, dat de natuur toch wel
altijd sterker is dan de leer: figuren, die Chabot zelf waarschijnlijk als onwerkelijk
of misschien van een hoogere werkelijkheid, als dragers van symbolen had bedoeld,
waren niettemin menschen gebleven. Menschen van andere dan de natuurlijke vormen,
doch niet minder natuurlijk van leven.
Van het werkelijke leven, waarneembaar voor den mensch, zooals het in en om
hem is, en in en tusschen de dingen, die immers slechts schijnbaar levenloos zijn,
heeft Chabot zich nooit kunnen losmaken. Zie ik het goed, dan heeft hij dit ook
nimmer waarlijk gewild. Korten tijd kon het wellicht zoo schijnen, toen hij zijn
composities samenstelde, opbouwde met overleg, uit meerendeels rechthoekige
vormen, welke men ruiten of blokken had mogen noemen, was niet door zulke
benaming de levensgeest miskend, die er zich desondanks in openbaarde. Dit immers
bleek het merkwaardige, indertijd misschien bevreemdend, later verklaard, dat zelfs
toen de schilder Chabot de uitdrukking van zijn gedachten en gewaarwordingen
samenvatte in kuben, op een wijze die men ook bij Chabot den beeldhouwer waarnam
en welke in het werk van den laatste aandeed als een element van architectonische
vormschepping, om en achter de kubische beeldende vormen altijd reminiscenties
bleven van naturalistisch levensbesef. Wat hem, die het gewaarwerd, deed besluiten,
dat wezen en vorm geen organische eenheid uitmaakten, de vorm niet uit het wezen
voortgekomen was.
En inderdaad.... Na een aantal groote teekeningen, ook een enkele schilderij te
hebben gemaakt, waarin hij had gepoogd de tragiek der wereldstad uit te drukken,
was Chabot tot het inzicht gekomen, dat hij deze werken - die hij later zelf als
‘theatraal’ heeft veroordeeld - niet had opgeheven uit de beperkte sfeer van het geval.
En te werk gaande op zeker niet geheel gelijke, maar toch eenigszins overeenkomstige
wijze als de kubisten hadden gedaan, die de natuurlijke vormen decomponeerden
om aldus den geestelijken vorm en in dezen het wezen tot uiting te brengen, stelde
hij toen de ‘mathematische’ compositie ‘Winter’ samen, die weldra door dergelijke,
als ‘Vriendinnen’, ‘De Cellist’, ‘De Boer’ e.a., werd gevolgd.
Ongeveer tezelfdertijd begon hij te beeldhouwen. Dat voor dengeen, die zich
geheel, zonder eenig voorbehoud aan zijn werk pleegt over te geven, ook dit op den
duur aan waarde zou winnen, om zich ten slotte, den picturalen
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gelijk, tot geestelijken arbeid te verheffen, lag in de rede. Aanvankelijk schijnt Chabot
er echter eer middel dan doel in te hebben gezien: een middel om zijn vermogen tot
plastischen bouw te ontwikkelen. Waarmede hij dus hetzelfde beoogde als hij,
schilderend, met de toepassing van de kubistische vormgeving nastreefde: uit den
natuurlijken vorm tot den beeldenden, van reflectie tot stileering, van het bizondere
tot het algemeene, van de voorbijgaande verschijning tot het blijvende wezen te
komen.
Opmerkelijk was evenwel, dat Chabot, aldus zijn aandacht wel inzonderheid
vestigend op den vorm, om dezen toch niet de kleur verwaarloosde. Ook in dit opzicht
onderscheidde hij zich van Picasso en zijn genooten, die, behalve dat zij den
natuurlijken vorm volstrekter, in elk geval anders deformeerden dan Chabot het ooit
heeft gedaan, buitendien om den beeldenden of geestelijken vorm de kleur
veronachtzaamden of haar slechts gebruikten ter accentuatie van dezen. In schilderijen
als ‘De Boer’ e.d. heeft het coloriet niet slechts een steunend en zeker niet alleen een
decoratief of een illustratief, maar stellig een beeldend belang; het goud-geel van het
koren en het felle blauw van den zomerhemel, tegen welk geel en blauw de roode
kop van de gestijlde figuur sterk uitkomt, zijn waarden die mede het wezen bepalen.
Het lijkt gemakkelijk dit te zeggen nu de ervaring het reeds heeft bevestigd, doch
die erkenning van de kleur voorspelde, dat Chabot na eenigen tijd weer tot een vrijeren
vormbouw zou overgaan, waarin het coloriet directer aan zijn bestemming zou kunnen
beantwoorden. En te verwachten was, dat hij dan ook zou bewijzen intusschen de
macht te hebben verworven om, door de uitwendigheid heen, het innerlijk te doen
aanschouwen en aan het bizondere de expressie van het universsele te geven.
Zoo is Chabot van de gestijlde figuur, in welke het menschelijke geluid toch nooit
geheel was verstild, weer tot den mensch gekomen; toen echter niet slechts tot den
mensch in zijn uiterlijke gedaante, maar als gestalte van leven. En volgt men zijn
ontwikkeling niet stap voor stap, doch als in vogelvlucht, dan ziet men duidelijk dat
zij niet met schokken of wendingen, maar geleidelijk en regelmatig is gegaan.
Evenmin als de schilder, heeft de beeldhouwer gemakkelijk zijn eigen uitdrukking
gevonden; het is hierboven reeds even te kennen gegeven en spreekt voor het overige
vanzelf. Terwijl de schilder, traag, maar dan toch geleidelijk, vorderde en van den
kubisch-samenvattenden vormbouw langzamerhand tot zijn latere opvatting kwam,
die den gestijld-natuurlijken vorm boven den geometrischen verkoos, deed de
beeldhouwer moeizamer pogingen om een eigen, tenminste zijn bedoelingen
dienstigen, stijl te vinden. Kan het verwonderen, dat hij in het eerst verscheidene
invloeden heeft ondergaan? In de beeldhouwwerken van tusschen 1923 en '27 neemt
men er klassieke, maar ook van Bourdelle, Zadkine, Brancoesi, Kogan e.a. waar.
Wat doet het er toe! Chabot heeft toch zeker niet zoo maar overgenomen, eerder
geleerd.
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Zoo leerde hij van de Ouden, waarschijnlijk mede van Zadkine en misschien ook
van de negers: eerbied voor het materiaal. Wat hij van niemand behoefde te leeren,
omdat hij de macht daartoe had in zichzelf, dat was: niet in het materiaal te blijven
steken, doch er in meer dan een beteekenis van uit te gaan.
In de laatste vijf jaren heeft zich de beeldhouwer naast den schilder, tezamen met
dezen, tot een persoonlijke uiting ontwikkeld. Schenen zij vroeger tamelijk ver van
elkander verwijderd te zijn, allengs is de een den ander nader gekomen. Tusschen
een naakt (schilderij) van 1931 en het beeldhouwwerk ‘Meisje’ van hetzelfde jaar,
ziet men misschien nog eenig gradueel verschil in directheid of kracht van expressie,
maar geen essentieel, in geestelijk wezen. Eenige reminiscentie aan de klassieken,
Grieksche of welke dan ook - heeft niet Theo van Reyn, dien men den woordvoerder
der hedendaagsche Nederlandsche beeldhouwers zou kunnen noemen, kortgeleden
gezegd, dat er van Phidias een zoo sterke, blijvende invloed is uitgegaan, dat men
dezen nog heden ten dage in de sculptuur kan bespeuren? -, neemt men tenminste in
de laatste beeldhouwwerken van Chabot niet waar. De vormen zijn vrijer, minder
strak gesloten, echter niet dientengevolge minder gespannen geworden. Ruig is de
expressie, doordringend; niet slechts beroert ze de aandacht, zij absorbeert haar, zelfs
nog wanneer de beschouwing voorbij en door herinnering vervangen is. Men kan
zeggen dat de beeldhouwer (evenals de schilder trouwens) voor een uiterste kracht
van expressie alle uiterlijke volkomenheid van den vorm, wil men het anders noemen:
alle uiterlijke schoonheid heeft geofferd. Maar men vergete niet, dat hij dan toch in
goed gezelschap is. Heeft niet zelfs Michelangelo - in het laatst van zijn leven hetzelfde gedaan?
Van den aanvang zijner bewustheid af, heeft Chabot diep en hevig belanggesteld
in den mensch. Omstreeks 1927-'28, na reeds vroegere phasen van
levensgewaarwording te hebben doorgemaakt, zag hij de menschen meestal nog in
een bepaalden kring of staat (‘Meisje uit een modemagazijn’, het beeldhouwwerk
‘Matroos’ e.a.), of in een beperkte sfeer, hetzij van smartelijke ontbering, hetzij van
klein en stil geluk in de omslotenheid van het gezin (‘Naakt’ van '28, ‘Stille vreugd’
van hetzelfde jaar enz.). Latere werken bewijzen echter, dat zijn visie zich heeft
verruimd. In den vergankelijken mensch, vertegenwoordigd door boeren of arbeiders
en schier gedrochtelijke naakten, levend in de laagste regionen van den geest, waar
deze het engst met de stof is verbonden, heeft hij het eeuwige leven gezien.
Wie dit gewaarwerd, begrijpt ook dat een landschap zooals Chabot er enkele heeft
geschilderd en er misschien in de toekomst nog wel zal maken, niet afzonderlijk
staat, alsof het was voortgebracht toen de schilder, overigens zijn aandacht tot den
mensch bepalend, zich ter afwisseling eens aan iets anders wenschte te wijden. Beseft
men dat in dit landschap, waar de boomen
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van zooveel belang in zijn, uiting is gegeven aan een emotie van levensworsteling,
dan kan er geen twijfel meer aan bestaan, dat de visie welke Chabot tot deze opvatting
bracht, dezelfde was die hem menschen deed uitbeelden als door het leven geteisterd.
In deze opvatting: het leven een strijd, was weinig ruimte voor mild sentiment,
gelijk hij het eerder wel had geuit in grijzen en witten, even zacht als blank, door
een contrast met sterkere kleurnoten klankrijk verdiept. In den winter 1930-'31, toen
een reeks schilderijen ontstond waar ‘Drinkende Sleepers’ deel van uitmaakt, is de
kleur dan ook zwaarder, tragischer in zichzelf verdoken geworden. Nadien evenwel,
glanst er - in de laatste werken, o.a. ‘Moeder en Kind’ - iets als een vreugde in door,
wellicht nog maar nauwlijks bewust, om de eeuwigheid van het leven. Het is te
verklaren. Al aanschouwt en erkent Chabot de tragiek in den strijd van den mensch
met (en ook om) het bestaan, het leven zelf wordt hij niet als tragisch gewaar. Wien
het gelukt om zuiver de intentie van zijn jongste werken te doorvoelen, dien wordt
het duidelijk dat de menschen welke hij daar ziet, de stille, onwetende vierders zijn
van een voortdurende zegepraal van het leven over den dood. De mensch komt in
zijn worsteling om; maar het leven is eeuwig, dat blijft.
Lijkt het wel eens hard, dat een kunstenaar, gevestigd in een omgeving van
betrekkelijke onverschilligheid voor - of ten achter geraakte waardeering van - kunst
en, hetzij uit vrijen wil dan wel door omstandigheden gedwongen, zijn woonplaats
getrouw, zich er slechts met bovenmatig groote moeite kan handhaven, toch blijkt
daar vaak een voordeel in te schuilen. Menig jong talent, dat, de afzondering en haar
benauwing beu, elders een der kunst meer genegen milieu had gezocht, is er bezweken
onder den drukkenden invloed van sterkeren, welke in dien beter gezinden kring
lichter het onmisbare vertrouwen op eigen begaafdheid en kracht hadden kunnen
ontwikkelen. Zij daarentegen, die, achtergebleven in hun isolement, zich wisten
staande te houden, veronachtzaming of kleineering ten spijt, groeiden er soms tot
vrije en vaste zelfstandigheid. Had Chabot in een centrum van bloeiend kunstleven
gewoond en onmiddellijk dáár zijn werk laten zien, stellig zou hij ook al vroeger,
mede buiten zijn woonplaats, in ruimere mate belangstelling hebben gevonden, dan
hem tot nog kortgeleden is ten deel gevallen. Niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk
is het echter, dat juist in die betrekkelijke afzondering zijn persoonlijke eigenschappen
zuiverder en gaver zijn gerijpt, dan dit temidden van een bent forsch of roerig
werkzame kunstenaars, met hun verschillende, krachtig of driest tot uiting komende
leerstellingen en theorieën had kunnen geschieden.
Op lateren leeftijd dan anderen, die vlugger dan hij zich hebben ontwikkeld, maar
soms om na de overijlde stijging een diepen val te doen, heeft Chabot thans een
hoogte bereikt, waar hij den arbeid sterk en rustig beheerscht.
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Dat daar nog niet het eindpunt is, beseft hij zelf misschien het best. Al wat hij tot
dusver heeft voortgebracht, draagt, meer of minder, het kenmerk van voorbereiding
te zijn. Aanleg en neiging voeren Chabot in de richting van grooter, monumentaler
werk dan hij tot nu toe voornamelijk heeft kunnen maken; wat zoowel den schilder
als den beeldhouwer betreft. Tot monumentalen arbeid is hem - als zoovelen anderen!
- echter nog maar zelden een gelegenheid geboden.
Trots de verrassende opkomst der beeldhouwkunst in ons land, sedert den aanvang
van deze eeuw, vindt zij er niet de erkenning, waar ze toch een onbetwistbaar recht
op heeft. Misschien is die opkomst te snel gegaan, heeft men haar niet kunnen volgen.
Men waardeerde het werk van die beeldhouwers, welke hun ‘stijl’ aan de
impressionistische schilderkunst hadden ontleend (in ons land: Charles van Wijk),
of aan emoties-van-een-oogenblik uitdrukking trachtten te geven. Anderen wilden
dat evenwel niet. Inplaats van de verschijning of den schijn in beeld te brengen (dien
men dan dikwijls nog tooide met zinledige versierselen, anorganisch ornament!)
zochten dezen het karakter der dingen, en het streven dit zoo eenvoudig en duidelijk
mogelijk zichtbaar te maken, bracht vanzelf stileerende zuivering mee. Aldus is de
beeldhouwer teruggekeerd tot beginselen, welke hij nimmer had mogen verloochenen,
- maar heeft hij de menigte van zich vervreemd.
In weerwil der grootere vrijheid van vormgeving, welke hij zich de laatste jaren
veroorlooft, heeft Chabot die goede beginselen niet vergeten. Vrijer, minder strak,
zijn de vormen - het werd reeds hierboven gezegd - niet minder gespannen geworden.
Egyptische invloeden, die in het vroegere werk in elk geval sterker waren dan
Grieksche, zijn nu verdwenen. Meent men nog invloed van neger-plastiek waar te
nemen, men veronachtzame niet, dat die dan toch niet tot het wezen van het werk is
doorgedrongen. De beelden van Chabot wekken nooit de gewaarwording, dat deze
menschengestalten tegenover een bovennatuurlijke macht zijn geplaatst; veeleer
schijnen zij van natuurlijke, aardsche krachten vervuld. De meestal zware
aandoeningen, welk er vorm in hebben verkregen, zijn bijna altijd als uit een donkere
diepte gerezen, doch door den sterken wil van den kunstenaar opgeheven in zuiverend
licht.
De opdracht een grafmonument voor wijlen den kunstkenner Arie van Veen te
maken, heeft Chabot enkele jaren geleden een kans tot monumentalen arbeid gegeven,
die hij voortreffelijk heeft gebruikt. De gemeente Rotterdam, eindelijk ontwakend
voor het cultuur-belang van goede plastische kunst aan openbare gebouwen en den
publieken weg, droeg hem (evenals aan vier anderen) onlangs de vervaardiging op
van twee sluitsteenen, die men aan een der bruggen over een singel in ‘Blijdorp’ zal
aanbrengen. Over een nieuwe belangrijke opdracht gaat een gerucht, dat vooralsnog
gerucht dient te blijven.... Doch vond de beeldhouwer allengs erkenning, de schilder
ont-
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beert nog te zeer de ruimte, die hij behoeft. De omraming van zijn - overigens meestal
groote - paneelen beknelt als het ware zijn uiting; het heeft er soms den schijn van
of de lijnen trachten te reiken buiten het kader, de vlakken vruchteloos pogen zich
uit te bouwen. Wat Chabot ontbreekt, is de wand. Eenmaal hebben vrienden van zijn
werk hem een wandschildering doen vervaardigen, in het gebouw der Amsterdamsche
Maatschappij voor Jonge Mannen. Daar, in de kleine zaal, kan men een bijbelsch
tafereel vinden (‘Zie, een kleine wolk als een manshand gaat op van de zee’; 1
Koningen 18), waar de forsche gestalte van Elia in domineert. Zullen andere
opdrachten volgen? Het zou wel zeer te betreuren zijn, en niet alleen voor hem, bleef
de kans tot breedere ontwikkeling van zijn sterke en rijke begaafdheid den kunstenaar
Chabot onthouden.
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Oostersche schimmen
door R.H. van Gulik
Derde gedeelte
I
Met bonten schijn en ongelijke stemmen,
Een zonderling bewegend beeldenspel....
F. VAN EEDEN.
DE stilte der ruime landhuizen langs de spiegelende Vecht bracht de rust na lange
vaarten.
De kooplieden der Compagnie, door rijper leeftijd het goudgierig bieden en loven
ter beurze onttogen, met jicht-krank lijf schuwend de ver Zuidwaarts buigende,
ongestadige tochten ter zee, bouwden deze buitenplaatsen, met hooge kamers en
breede terrassen, die in marmeren treden langzaam afdalen naar de groene gazons
en wel-onderhouden perken der tuinen.
In later jaren heeft de koopman verlaten de steen-bollende kaden der bloeiende
handelssteden, vanwaar hij met welgevallen zijn schepen zag, die, zwaar-beladen
statig binnengekomen, nu met rijzende laadlijn al lichter gaan deinen op de nijvere
kabbeling van het binnenwater, en met klapperende zeilen reeds weer bevroeden de
reis over zee. De zee, die hij zélf dikwijls bevoer, koersend naar het rijke Oosten,
waar hij binnen de muren van Batavia's oude veste de trapgevels en nauwe grachten
van het vaderland terugvond, maar nu overkoepeld door het opene blauw der Indische
luchten. Daar, in de drukke factorijen, verrezen dikwijls voor zijn geest de verre
verschieten van een vlak land, onder lagen, bewolkten hemel, waar rijen
nevel-omwaasde, verwrongen wilgen leiden naar een eenzaam wiekenden molen.
Maar boven deze beelden van heimwee groeide onvermoed de wijdte van hooge,
strakke luchten.
Naar deze, eerst in herinnering bewust geworden wijdte van het Oostersche leven
haakte zijn ouderdom, en dreef hem in later dagen weg uit de bedrijvige havensteden,
om haar te zoeken in de ruime rust van een buitenplaats, langs den oever der
breed-voortstroomende rivier. Daar, in het beschutte binnenland, waaiden niet de
felle stormen der zilte zeewinden, maar lichter vlagen deden in den herfst de gele
bladeren ritselend neerdwarrelen om zijn peinzenden tred, en rustten ze als schepen
uit over het rimpelend vijvervlak, een dobberende vloot, welks wisselvallige vaart
hij gadesloeg, aandachtig als ware ze de zijne, zeilend naar overzeesche gewesten.
Die gewesten rezen in zijn herinnering, omgeven door de vage aureool van den
mijmerenden geest, ontdaan van de veeleischende drukte van het
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handelsleven, van alle ontzenuwende loomte der atmosfeer. En in deze aldus door
de herinnering gezuiverde beelden gingen dan kleuren en lijnen spreken, waar hij
vroeger niets vermoedend voorbijging, en die hij nu aarzelend tracht te hervinden in
de kunstvoorwerpen, eertijds door hem als rariteiten verzameld, en nu uitgestald in
glazen vitrines, waar in de hoeken der kamer hun dof-glanzend patina zich met de
ontoereikende lichtschijnsels van den knetterenden haard wantrouwig verbroedert
tot schaarsche glimlichten in de schemering.
Immers steeds tweeërlei is de indruk, dien men van al het geziene ontvangt:
eenerzijds de door het uiterlijke ingegevene, waar de gebreken en ongemakken der
stoffelijke wereld de schoonheid verduisteren, en aan den anderen kant de meer
innerlijk bezonkene, wanneer het schoone uit de storende omgeving is gekozen, en
geplaatst voor den schouwenden geest.
Na deze overwegingen waag ik U te voeren door de modderige, vaak kwalijk naar
vetwalm riekende straten eener Chineesche stad, om daar tusschen het volk te speuren
naar de praal der oudheid, het raam van diepgetinte, schaarsche draden, waarin de
schering der legende een inweefsel van bonte kleuren sloeg, tot een patroon van
onwaarschijnlijker schittering.
Want China's lange geschiedenis leeft voort in den mond van het volk.
De eindelooze reeksen van jaartallen en feiten, door de noeste vlijt der Chineesche
geleerden in den loop der eeuwen verzameld in de annalen; de treffende bespreking
en scherpzinnige beoordeeling van ingewikkelde politieke vraagstukken uit eigen
tijd of uit het verleden, geschreven door ervaringsrijpe staatslieden: deze monumenten
der Chineesche geschiedenis vullen duizenden boekdeelen, en daarin vinden we een
tot in alle bijzonderheden afdalende beschrijving van het uiterst moeilijk te ontwarren
kluwen der oorzaken, die den groei bewerkten der economische en staatkundige
verhoudingen in China door de tijden heen.
De Keizerlijke archivarissen, gezeten in de verheven stilte der paleisbibliotheek,
aan hun hooge schrijftafels, waar de fijne penseelen in jadevaasjes gereed staan,
schreven deze historische lectuur, met bedachtzame halen teeken onder teeken
voegend. Of ze werd opgesteld door een ouden staatsman, die na een leven van
ingespannen en toegewijd werk in den dienst van zijn souverein, nu gekomen tot de
jaren van meer beschouwend terugblikken en dieper bespiegeling, in schoone,
afgeronde zinnen zijn uiteindelijk oordeel geeft over den loop der gebeurtenissen,
die hij meemaakte.
Maar ook buiten de plechtige archieven en de stille studeervertrekken leefde de
geschiedenis van China.
Het Chineesche volk, dat in een grauwe mengeling van blauwe en zwarte kleeren
wemelt in de geel-beslijkte straten van steden en dorpen, dat zweetend en hijgend
rent voor karren en wagens, dat woekert en twist in kleine,
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berookte winkeltjes, en zijn vermogen bij elkaar brengt uit smerige koperstukken,
dit volk heeft zijn helden lief.
Het vraagt geen diepgaande historische beschouwingen, of een nauwkeurige
schifting van waar en on-waar: het bemint de helden, die voortschrijden in met goud
geborduurde gewaden en blinkende schubbenpantsers; die met hoovaardig gebaar
hun lange baarden strijken, en zonder zichtbare inspanning bovenmenschelijke daden
verrichten.
En hij, die deze schatkamer van het verleden voor hen opensluit, de
historie-verteller, spreekt niet in de geleerde, onbegrijpelijke taal der boeken, die in
rhythmische volzinnen zacht neuriënd moet worden gelezen, maar in hun eigen
levende spreektaal, de taal die ratelt over de vettige tafels der eethuizen, begeleid
door het tikken der eetstokjes tegen de schalen, en snapt om de kleine ronde theetafel,
waar de waaiers over de fijne kopjes ritselen, of galmt met ongewone uithalen in den
mond der roepende venters.
Op den hoek van de straat kan men hem zien zitten, den s j w o - s j o e t i e 1), den
onuitputtelijken volksverteller. Hij hokt op een manken stoel, achter een wrak tafeltje,
en daarop liggen de beduimelde boekjes, die hij als leiddraad bij zijn vertellingen
gebruikt, waar zijn herinnering te kort schiet. In zijn hand houdt hij een waaier, en
daarmede weet hij wonderlijk boeiend te gebaren, en het verhaalde levend voor de
oogen der toehoorders op te roepen. De menigte dringt zich in dichte drommen om
hem heen: de waterdragers, de koelies, de leegloopers, allen luisteren aandachtig
naar de woorden van den verteller, die met kunstig veranderde stem telkens als het
ware zich vereenzelvigt met den sprekenden persoon uit het verhaal.
En velerlei geschiedenissen kan hij verhalen, immers hem staan ten dienste de
beroemde oude historische romans, als de San Kwo Sje Jen Jie, de Geschiedenis der
drie Rijken, of de Feng Sjen Jen Jie, de Geschiedenis der Goden-investituur, waar
door den draad der geleidelijk verloopende handeling honderden andere, niet minder
boeiende verhalen en legenden der oudheid gevlochten zijn.
De kleurenpracht der antieke wereld kunnen de toehoorders gaan bewonderen bij
de k w e e - l e e - t z e (cf. afb. 1 en 2), de kunstig-vervaardigde marionetten, wier
fijn-uitgesneden houten handjes, onwezenlijk klein te voorschijn komend uit de
weelderig met goud bestikte wijde mouwen, deftige bewegingen schetsen, geleid
door de magere, lenige vingers van den vertooner, die in de warring der draadjes
tasten, zoo zeker en vlug als een spin in haar web.

1) De in dit artikel voorkomende Chineesche woorden spreke men geheel uit als het
Nederlandsch, dus b.v. o e als in b o e k , i e als in l i e d , e e als in s t e e n , u als in t u r e n ,
s j als in s j o u w e n , t s j als in m u t s j e , c h als in c h a o s . Ik maak echter enkele
beperkingen. De door s z uitgedrukte sisklank worde door den lezer, zij het ook onnauwkeurig,
gewoon als s uitgesproken, en aan de teekens ë en e geve hij respectievelijk de waarde van
onze e in h e k en van onze kleurlooze vocaal in d e . De aspiratie is door het teeken'
aangegeven.
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Maar wil men de helden en heldinnen voor zich zien in levende grootte, dan gaat
men naar den ‘Tuin der Vermakingen’, het theater, waar ervaren tooneelspelers en
dansers de oude verhalen uitbeelden, de oude liederen zingen, en de oude dansen
opvoeren, begeleid door de dreuning der trommen, de schrille tonen der fluiten.
Doch evenals het zwaar-vierkante theatergebouw uitsteekt boven de lagere
woonhuisjes, zoo richt zich de tooneelkunst reeds meer op uit de breede laag van het
gewone volk.
In de dorpen te lande, in de achterbuurten der groote steden, vinden wij de kunst
van den schaduw-speler, die met eenvoudiger middelen werken kan, en hierdoor
nader staat tot den volksverteller, den sjwo-sjoe-tie. De vertooner van het j i n g - s j i e ,
het schimmenspel, behoeft slechts een hoek van een kamer, om daar zijn scherm uit
te spannen. En op dit verlichte vlak vallen de schaduwen der fijn-uitgeslagen, met
transparante kleuren bont-beschilderde poppen, die in schoonheid zeker niet
achterblijven bij de in zijde gehulde marionetten.
Hiermede hebben wij nu een overzicht gekregen van de verschillende kunsten,
die in hun verband moeten worden beschouwd, wil men een inzicht krijgen in de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Chineesche schimmenspel. Het zijn dus:
marionetten-theater, het tooneel, en de volksverteller. Doch alvorens deze kunsten
afzonderlijk nader te beschrijven, en onderling te vergelijken, wil ik eerst het
Chineesche schimmenspel in zijn huidigen vorm bespreken.
De schimmenvertooningen in China onderscheiden zich in wezen van de Javaansche
en de Siameesche, doordat ze in geenerlei opzicht religieus zijn te noemen. Zij dragen
geheel het karakter van profane voorstellingen, dienende tot ontspanning en vermaak
van het publiek. In China worden de schaduwen meest vertoond door rondtrekkende
troepen, die de dorpen en steden afreizen, en overal, waar ze genoeg toeschouwers
kunnen verzamelen, hun voorstellingen geven. Ook is men voor den tijd der
voorstelling niet aan den nacht gebonden. Dikwijls vinden de opvoeringen bij daglicht
plaats. Hier vinden we dus de vertooningen niet verbonden met belangrijke
plechtigheden, zooals op Java, waar men, zooals we zagen, den dalang pleegt te
ontbieden bij een geboorte- of een besnijdenisfeest. Overeenkomstig het profaan
karakter der vertooning wordt deze ook niet voorafgegaan door offeringen of gebed,
en den vertooner omhult niet het geheiligd licht van een erfelijk priesterschap: hij is
slechts de vingervlugge speler, de bekwame voordrager en geestige causeur.
Maar al ontbreekt dus aan het spel de mystieke diepte, het is daarom geenszins
een ruw volksvermaak. Integendeel, de poppen zijn van een geraffineerde
bekoorlijkheid, en, uit technisch oogpunt beschouwd, zelfs kunstiger dan welke
andere schaduwfiguren ook. In twee opzichten verschillen
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ze in uitvoering van de Javaansche: ten eerste zijn ze niet alleen fijn uitgebeiteld,
maar bovendien beschilderd met transparante kleuren, zoodat een gekleurd
schaduwbeeld ontstaat. Ten tweede zijn ze uit veel meer verschillende losse deelen
samengesteld, en dus in hooge mate bewegelijk. De vertooner bezit zeer vele
schaduwbeelden, niet alleen van menschen en dieren, maar verder ook van alle
mogelijke voorwerpen, die in een verhaal voorkomen, als wagens, tafels, stoelen,
poorten, verschillende wapens enz. Figuren van menschen en dieren zijn
natuurgetrouw weergegeven. Op afb. 3 ziet men twee vrouwen, waarbij de
rijk-geborduurde kleeding fijn is uitgebeiteld, terwijl het gelaat mooi door een paar
treffende lijnen is aangegeven. Op het schaduwbeeld konden de kleuren helaas niet
worden gereproduceerd, die doorschijnende tinten, die aan de schimmen juist een
bijzondere schoonheid verleenen. Afb. 7 geeft een tijger, afgebeeld volgens de gewone
Chineesche conceptie, bekend van schilderingen op vazen en schalen. Op afb. 5 ziet
men wederom een tijger, maar nu in een andere houding. Daarnaast een tafel, met
naar voren afhangend kleed. Op het blad ligt links vooraan een bakje met twee
schrijfpenseelen gereed, rechts daarvan een boek (of een gesloten inktsteen?) Achter
het bakje een klein staafje inkt. Voorts een paar manden met bloemen. Zoo behooren
zeer veel meubels en gebruiksvoorwerpen, met de grootste nauwkeurigheid afgebeeld,
tot de uitrusting van den Chineeschen schimmenvertooner.

AFB. 7 - TIJGER
(VÖLKERMUSEUM BERLIJN)

De poppen zijn vervaardigd uit zeer dun geschaafd schaapsleder, waarom in
Hang-tsjoo het spel dan ook j a n g - p ' i e - s j i e , ‘Schaapslederspel’ genoemd wordt.
In Peking geeft men echter de voorkeur aan ezelsleer, terwijl men in Han-k'oo en
Tsj'eng-toe runderleer gebruikt.1) De figuren zijn over het algemeen kleiner dan de
Javaansche: hun gemiddelde hoogte is 30 cm. De poppen zijn ook hier en profil
geteekend, niet alleen wat betreft het gelaat, maar ook het heele verdere lichaam,
zoodat de beide armen op één plaats zijn aangehecht. Bezien we de mannenfiguur
op afb. 6, dan kunnen we duidelijk de verschillende stukken van het dunne leder
onderscheiden. In de eerste plaats het borststuk in het midden, waaraan het hoofd is
vastgemaakt. Vóór aan den hals is ook het middelste staafje bevestigd, dat de pop
draagt. De stukjes zijn van ijzerdraad, van onderen gevat in een bamboestaafje. Aan
de borst is het onderlijf bewegelijk bevestigd. Bij een

1) Cf. B. Laufer, inleiding op Grube, Chinesische Schattenspiele, München 1915, p. XXII.
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dergelijke aanhechting vallen noodzakelijkerwijs twee stukken van het doorschijnende
leer over elkaar, waardoor op het schaduwbeeld een donkere vlek zou ontstaan. Om
dit zoo veel mogelijk te voorkomen, is het leer bij de scharnieren uitgesneden,
waardoor men een soort vierspakig wiel ziet op de plaats der aanhechting. Aan het
onderlijf zijn twee beenen, eveneens los, vastgemaakt. Onderaan ziet men de schoenen
met de dikke vilten zolen. De armen bestaan uit twee stukken, boven- en onderarm,
en bovendien een beweegbaar handje. De handen zijn eigenlijk het meest gestyleerde
deel der figuur: het zijn eenvoudig rechte stukjes leer, waaraan geen vingers te
onderscheiden zijn.1) De kleur van het gewaad is groen. De pop heeft een langen
zwarten baard, en op het hoofd draagt hij een staatsiemuts, met versierselen. Veelal
zijn de hoofden der poppen afneembaar en kan de vertooner dus volstaan met een
beperkt aantal rompen, waar hij dan verschillende hoofden op kan zetten, al naar
gelang de personen, die hij bij zijn verhaal noodig heeft. Afb. 6 geeft verder nog de
figuur van een zwart paard. Verder ziet men op afb. 11 en 12 een paar vrouwenfiguren,
de eene met een tijgerkop op het hoofd, en hooge laarzen aan, de andere op kleine
damesschoentjes, dragend een groen jak en een wijden rooden broek.
De schaduwbeelden zijn eigenlijk het hoofdbestanddeel der uitrusting van een
schimmenvertooner: buiten deze heeft hij niet veel noodig. Een rechthoekig stuk dun
weefsel wordt tusschen de twee muren in een hoek van een kamer strak uitgespannen,
zoodat het een driehoekige ruimte afsluit, waarin de vertooner met zijn poppen zit.
Ook hangen daar de lampen, die de schaduwen op het doek laten vallen. De vertooner
houdt de poppen vast aan het middelste staafje, en doet de handen bewegen door de
twee andere. Voert hij meer dan twee poppen ten tooneele, dan kan hij de overige
tegen het scherm laten leunen, terwijl zij met het middelste stokje steunen op den
grond. Wanneer de voorstelling in de open lucht wordt gegeven, dan sluit de vertooner
zich op in een soort kiosk, niet ongelijk aan onze poppenkast. De plaats van het open
tooneel wordt dan hier evenwel ingenomen door een scherm van wit aluin-papier,
f a n - s j e, waar de schaduwen op vallen.
De vertooner draagt den text van het verhaal voor met de radheid van tong, aan
Chineesche vertellers eigen. Daar de verhalen ook nooit bijzonder lang zijn, en
meestal in verschillende afzonderlijke episoden gesplitst, duurt de opvoering zelden
langer dan ongeveer een uur. Met groote bedrevenheid laat hij de personen spreken,
nu eens in de rhythmisch golvende perioden van het deftig betoog, dan weer in de
kort-afknappende zinnen van vlugge samenspraak en struikelende syncopen van
nijdig knetterend gekrakeel, of wel hij zingt met falset stem de gedeelten in verzen.
De helden en staats-

1) Laufer, op. cit., noemt ook poppen waarbij de handen meer bewerkt zijn, en waaraan een
beweegbare duim is vastgemaakt.
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lieden zwaaien plechtig met de lang-uitwiekende mouwen, de grappenmaker wringt
zijn hoekige armen in potsierlijk-wanhopig gebaar, en schuddebolt daarbij kluchtig
met zijn kalen schedel, terwijl de vrouwtjes licht komen aanstappen in hun wijde
broeken met nauwe enkelsluiting, en parmantig beweren, hun fijne handjes wijzend
uit de wijde mouwen van hun jakje.
Deze sierlijke, kleurige schaduwen, bewegend langs het witte doek, herinneren
aan de bloemenweelde der Chineesche tuinen, waar pioenrozen en chrysanten te
bloeien staan om kleine vijvertjes, waarover nóg kleinere, uit marmer gebeeldhouwde
bruggetjes leiden, waaronder een groene krab tusschen bemoste steenen voortschuifelt,
en ernstig zijn oogen op steeltjes zet.
Het zijn schimmen, maar bont-gekleurde, levende schimmen, die passen bij de
groen en paars geglazuurde tegeldaken, de roode, van gouden draken omkronkelde
pilaren der Chineesche huizen. Zij voeren den toeschouwer niet naar den stillen hof
der overpeinzing van het leven uit den dood, waar de geest verwijlt bij het ongeziene:
zij zijn de boden van het rijk-gestaltige leven, die als vroolijke, zacht-getinte kapellen
rondfladderen tusschen het groen, en wiegelend rusten op wijd-ontloken bloemen,
wanneer de vertooner hen in tuimelende vlucht doet dwarrelen langs het scherm, of,
als hij ze in ernstig beraad stil bij elkaar plaatst, onbewegelijk droomen als
onwezenlijke groote, fantastisch gekleurde orchidéeën, aan de fijne ranken der staafjes
ontbloeid.
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat het schimmenspel in sommige deelen
van China een groote populariteit geniet. In Amoy, de bekende havenstad aan China's
Zuidkust, is het spel bekend onder verschillende benamingen. Zoo noemt men het,
in het plaatselijke dialect, t s u a i a ‘papieren schimmen’, of ook wel p h e e - a n g
‘leeren poppen’, en p h e e - k a u ‘leeren apen’.1) In het Noord-Chineesch noemt men
de figuren p ' i e - z j en ‘leeren menschen’, in tegenstelling met de s j e- z j en ‘papieren
menschen’, die de kinderen als speelgoed gebruiken. Laufer2) deelt mede, dat hij
(omstreeks 1900) in Hang-tsjoo, Han-k'oo, Peking, Sie-ngan en Tsj'eng-toe vaste
troepen vond, die hun brood met het opvoeren van schimmenspelen verdienen. Aardig
beschrijft Laufer een vertooning van een armen troep: ‘Arme schimmenspelers - en
dat zijn de meesten - moeten zich zelfs de weelde van lampen ontzeggen, en met
eenige handigheid wat daglicht aanwenden. In Han-k'oo hoorde ik April 1903 een
schimmenspeltroep, die in een armzalige, half-ingestorte boerenhut ondergebracht
was: de wanden samengesteld uit leem en balken, het dak van stroo. De kamer had
geen ramen, maar om de kosten voor de noodzakelijke belichting van het scherm te
besparen, had de vertooner een lichtbron in den wand er tegenover

1) Cf. G. Schlegel, T'oung Pao, Jaargang 1902, p. 44.
2) Laufer, op. cit., p. XXII.
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geboord. Hier werd daarom in den namiddag gespeeld; de toeschouwers, boeren en
werklui, zaten op ruwe banken om de tafel en werden bediend met thee, tabakspijpen
en noten. Na elk stuk werden de bijdragen opgehaald, die meestal drie of vier
kopermunten (ongeveer één cent) bedroegen; niet-betalers werden beleefd verzocht
het locaal te verlaten.’1)
Wat nu de opgevoerde verhalen aangaat, deze zijn in hoofdzaak dezelfde, als die,
welke in het theater ten tooneele worden gebracht. Dit répertoire valt naar zijn inhoud
uiteen in de volgende vier groepen:
I L i e S j e Ts j i e , Historische stukken.
II Ts j i a u Ts j i e , Religieuze stukken, te weten:
a. F o e Ts j i a u Ts j i e , Boeddhistische, en
b. Ta u Ts j i a u Ts j i e , Taoïstische stukken.
III F o e n g C h w a Ts j i e , Zedenstukken, verhalen uit het burgerlijke leven.
IV C h w a Ts j i e Ts j i e , Blijspelen.
Het grootste deel der verhalen is ontleend aan de twee eerste groepen. In de historische
stukken komen alle beroemde helden uit de geschiedenis voor, en zoo geven de
poppen een belangwekkend overzicht van de verschillende kleeding, die door
beambten en krijgslieden gedragen werd onder de oude dynastieën. De stof is genomen
uit de historische romans, van welke wij de twee meest bekende reeds hierboven
noemden. Bij groep II zijn de beide afdeelingen a en b meestal vermengd, zoodat
een wonderlijke verwarring van tooververhalen ontstaat. De vertooner voert ons van
de gulden velden van het Westelijke Paradijs, waar de Boeddha Amithâba troont, en
de liefderijke Godin der Barmhartigheid Kwan Jien, naar de diepten der hel, waar
de gestrenge rechters de zielen oordeelen, terzijde gestaan door hun trawanten,
wanstaltige duivels met stieren- en paardenkoppen. Het meest bekende verhaal van
deze soort is het P a i - s j e- t s j w a n , het Verhaal der Witte Slang, dat in China zeer
geliefd is. De stukken van de derde groep voeren ons midden in het Chineesche
huiselijke leven. Hier leeren we de kuiperijen kennen van de bijvrouwen, het bedrog
der beambten, de afpersingen der militairen, maar ook de liefde van kinderen voor
hun ouders, trouw aan den Keizer en andere deugden. De Blijspelen ten slotte zijn
meer komische brokstukken dan wel geregelde verhalen. Daar heeft de vertooner
eerst recht gelegenheid, om zijn improvisatorisch talent te ontvouwen. Hij weet zijn
verhalen handig aan de plaats van opvoering en de toeschouwers aan te passen, en
maakt er allerlei kwinkslagen en spotternijen bij uit zijn eigen fantazie. Het spreekt
wel vanzelf, dat deze blijspelen niet altijd even fijn van geest zijn, maar meestal uit
een opeenhooping van grove aardigheden bestaan, waarbij de zin voor
woordspelingen, den Chinees eigen, zich uit kan vieren.

1) Laufer, op. cit., p. XXIII.
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Hieronder laat ik nu den text van een verhaal1) volgen, van een schimmenvertooner
uit Peking. Het oorspronkelijke was dus gesteld in het Noord-Chineesch, en wel het
dialect, zooals het te Peking wordt gesproken.

Tsj'wang Sjan. De overval in de bergen.
Personen:
To e n g Ts ' i ë n Ts j i n - leidster van een bende opstandelingen.
We e Ts j ' e P a u L i n - een zwervend krijgsman.
Ts j o o T ' i n g - dienaar van Toeng Ts'iën Tsjin.
Soldaten.
Een krijgsman te paard komt op. Hij zingt:
Sinds den tijd, dat ik mijn kinderlijke spelen dreef,
Waren krijgskunst en oorlogsgeest mijn hoogste doel;
En nu ik den leeftijd van zestien jaren bereikt heb,
Wil ik al mijn kracht den T'ang-Keizer wijden.

Ik ben Wee Tsj'e Pau Lin. Mijn moeder heeft mij uitgezonden, om mijn vader te
zoeken. Ha, voor mij zie ik hooge bergen, die mijn weg versperren; deze bergen
moet ik voorzichtig overtrekken. Af.
Een vrouwelijke rebel betreedt haar tent. Zij zingt:
Ik woon in de bergen op 't gebied der familie Toeng,
Ik eet mijn rijst, zonder ooit het veld te bebouwen;
Talloos zijn de soldaten, die mijn bevelen gehoorzamen,
Terwijl ik ook zeer vele ervaren officieren heb.

Ik ben Toeng Ts'iën Tsjin. Helaas zijn mijn vader en moeder beide gestorven, en ik
heb broeders noch zusters. Nu ben ik achttien jaar oud, en heb me nog geen echtgenoot
gekozen. Doch dit doet nu niet ter zake! Soldaten!
S o l d a t e n : Present!
Ts ' i ë n Ts j i n : Roep de oude Tsjoo!
S o l d a t e n : Oude Tsjoo! De Meesteres roept je!
Ts j o o : Ik kom al!
Ik hoor de Meesteres roepen,
En haast me te komen;
Zeker moet ik weer gras snijden,
Of het veevoer gaan koken!

Meesteres, ik buig me voor u neer met het hoofd tot den grond. Nadat ik mij weer
opgericht heb, sta ik terzijde, en wacht op mijn belooning.

1) De volledige Chineesche text van dit verhaal is te vinden in de prachtige collectie Chineesche
schimmenspelen Jen Jing Tsjie, door W. Grube uitgegeven (Abhandlungen der Kön.
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. und hist. Klasse, XXVIII Band, 1.
Abhandlung, München 1915).
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Ts ' i ë n Ts j i n : Oude Tsjoo!
Ts j o o : Present!
Ts ' i ë n Ts j i n : In hoeveel dagen hebben we de bergen niet doorzocht?
Ts j o o : Sinds drie dagen!
Ts ' i ë n Ts j i n : Laat dan mijn paard brengen, om de bergen in te rijden.
Ts j o o : Soldaten, brengt het paard! Af.
De krijgsman komt op, en zegt:
Ha, daar komt een schaar ruiters den berg af! Daar zal ik mij doorheen moeten
slaan. Af.
De krijgsman en de vrouwelijke rebel ontmoeten elkaar, en na een hevigen
strijd wordt de jonge krijgsman gevangen genomen. Ts'iën Tsjin echter is
bekoord door zijn schoon en manlijk voorkomen, en besluit, te trachten
hem over te halen haar te trouwen. Zij stuurt de soldaten en Tsjoo weg,
maar is te verlegen zelf met den krijgsman te spreken. Bovendien komt
Tsjoo telkens binnenvallen met onzinnige berichten, die tevens spottende
toespelingen op haar onderneming bevatten. Ten slotte besluit zij den
ouden Tsjoo als tusschenpersoon te gebruiken, en laat hem aan den
krijgsman zeggen, dat hij te kiezen heeft tusschen het ja-woord en den
dood door het zwaard.
Ts j o o : Uitstekend! Mijn Meesteres laat u vragen, of gij het zwaard of het ja-woord
wilt slikken!
We e Ts j ' e: Die woorden ‘zwaard’ en ‘ja-woord’ begrijp ik niet.
Ts j o o : Hm, ja, ik ben ook maar dom. Meesteres, hij zegt, dat hij de woorden
‘zwaard’ en ‘ja-woord’ niet begrijpt!
Ts ' i ë n Ts j i n : ‘Het zwaard slikken’ beteekent, dat ik hem dooden wil!
Ts j o o : O, wanneer gij een zwaard wilt slikken, dan zult ge gedood worden.
We e Ts j ' e: En wat beteekent het ‘ja-woord’?
Ts j o o : Daar heeft hij me weer gevangen! Ik moet het weer gaan vragen;
Meesteres, hij vraagt, wat of het ja-woord beteekent.
Ts ' i ë n Ts j i n : Dat weet je zelf wel!
Ts j o o : Nee, dat weet ik niet.
Ts ' i ë n Ts j i n : Het ja-woord beteekent, dat ik hem hier in de hooge bergen bij
me wil houden, opdat hij mijn man wordt!
Ts j o o : Dat woord doet me blozen! Ik ga naar hem toe, en zeg: wilt gij het
ja-woord slikken, dan zal de Meesteres u in de hooge bergen houden, opdat ge haar
man wordt!
We e Ts j ' e: Jij praat erg onduidelijk, ik begrijp je niet. Laat je Meesteres komen,
en het me zelf vertellen.
Ts j o o : Meesteres, hij zegt, dat hij me niet verstaan kan. Hij wil u zelf laten
komen, om met hem te spreken.
Ts ' i ë n Ts j i n : Oude Tsjoo, zet mijn stoel dan wat dichterbij! (Tsjoo zet haar
stoel vlak tegenover dien van Wee Tsj'e) Oude Tsjoo, je hebt hem te dichtbij gezet;
schuif hem wat verder! (Tsjoo zet den stoel verder weg) Nog verder!
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Ts j o o : Als ik den stoel dichtbij zet, is het te dichtbij; zet ik hem verder, dan is het
te ver. Wat moet ik nu eigenlijk doen?
Ts ' i ë n Ts j i n : Zet me niet te ver, en niet te dichtbij.
Ts j o o (verzet den stoel): Is het zoo goed?
Ts ' i ë n Ts j i n : Zoo is het goed. Nu heb ik je niet meer noodig, je kunt gaan!
Ts j o o : Zooals u beveelt! Af.
Ts ' i ë n Ts j i n : Waar woon je, kleine officier, en hoe heet je?
Wee Tsj'e maakt zich bekend, en zegt, dat hij er niet over denkt met haar te trouwen.
Intusschen is Tsjoo weer opgekomen.
Ts ' i ë n Ts j i n (tot Tsjoo): Sla hem dood!
Ts j o o : Goed, dat zullen we doen!
Ts ' i ë n Ts j i n (haar zwaard opheffend):
Kleine officier, je hadt me niet moeten beleedigen,
Toornig frons ik mijn wenkbrauwen, en rol mijn amandeloogen.
Zoo lang ik dit zwaard hoog houd, ben je nog in leven,
Maar zoodra ik het laat vallen, ben je dood!

(zij aarzelt) Oude Tsjoo, hoewel je Meesteres elke dag menschen om het leven brengt
zonder blikken of blozen, kan ik vandaag om de een of andere reden dit zwaard maar
niet laten vallen!
Ts j o o : Meesteres, geef mij het zwaard, dan zal ik het doen!
Ts ' i ë n Ts j i n : Oude Tsjoo, we zullen een list uitvoeren!
Ts j o o : Wat voor een list?
Ts ' i ë n Ts j i n : Ik zal net doen, alsof ik hem wil dooden, maar jij houdt me op
het laatste oogenblik tegen. Hij zal zoo geweldig schrikken, dat hij dan wel zal
toestemmen.
Ts j o o : Goed, we beginnen!
Ts ' i ë n Ts j i n : Vooruit!
Een sluw plan bedacht ik, samen met den ouden Tsjoo,
Ik zal dien kleinen officier nu zeker dooden;
Zoo lang ik dit zwaard hoog houd, ben je nog in leven,
Maar zoodra ik het laat vallen, ben je dood!

Ts j o o (haar tegenhoudend): Houd op, houd op!
Ts ' i ë n Ts j i n : Nee, je hebt me te vroeg tegen gehouden! Zal hij zóó soms bang
worden?
Ts j o o : Wanneer precies moet ik u dan tegenhouden?
Ts ' i ë n Ts j i n : Wacht, tot het zwaard bij den hals is. Wanneer het er nog maar
vier vingers van verwijderd is, dan moet je me tegenhouden.
Ts j o o : Goed, we beginnen weer!
Ts ' i ë n Ts j i n :
Ik keer me om, veins buiten mezelf te zijn van woede;
Ontbrandt mijn toorn ten tweeden maal, dan is het gedaan.
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Vervuld van verbittering hef ik het zwaard omhoog;
Antwoordt nu, of je met me trouwen wilt of niet!

(Zij heft het zwaard op)
Oude Tsjoo, houd me nu tegen!
Ts j o o : Maar maak hem dan eerst dood!
Ts ' i ë n Ts j i n : Als jij me niet tegenhoudt, hoe kan ik hem dan dooden?
Ts j o o : Als gij hem niet doodt, hoe kan ik u dan tegenhouden?
Ts ' i ë n Ts j i n : Ik kan hem dooden, als jij me tegenhoudt.
Ts j o o : Ik kan u tegenhouden, als gij hem doodt.
Ts ' i ë n Ts j i n : Hm, ik zeg je, dat je het te ver met me drijft!
Ts j o o : Ik was bang, u te vroeg tegen te houden.
Ts ' i ë n Ts j i n : En daarom deedt je het zeker te laat?
Ts j o o : Als ik het gauw doe, dan is het te gauw; doe ik het langzaam, dan is het
te langzaam; op welken tijd precies moet ik het dan doen?
Ts ' i ë n Ts j i n : Wacht, totdat ik het zwaard laat vallen, en pak me dan bij m'n
elleboog!
Ts j o o : Goed, laten we beginnen.
Ts ' i ë n Ts j i n : Vooruit!
Ik, Toeng Ts'iën Tsjin, het zwaard heffend, roep luid,
Terwijl ik bij herhaling tot dien kleinen officier zeg:
Als je nu geen antwoord geeft op m'n verzoek,
Zal ik, de Meesteres, je om het leven brengen.

(Zij laat het zwaard zakken)
Oude Tsjoo, houd me toch terug!
Ts j o o : Dat doe ik toch al!
Ts ' i ë n Ts j i n : Je moet me tegenhouden!
Ts j o o : Ik houd u toch ook tegen!
Ts ' i ë n Ts j i n : Ha!
Oude hond, je zult me hier niet bespotten:
Eerst zal ik een eind maken aan je oude leven!

Ts j o o :
Vol vrees zink ik voor u op mijn knieën;
Spaar me! De Meesteres zal gelukkig worden!

Meesteres, weet u, wie of hij eigenlijk is?
Ts ' i ë n Ts j i n : Nee?
Ts j o o : Hij is een zoon van den barbaar Tsjing Te. Hij bezit een gouden
tooverklokje, en daardoor kunnen zwaard noch zaag hem deren.
Ts ' i ë n Ts j i n : Dus kan men hem niet dooden?
Ts j o o : Jawel, want hij heeft één kwetsbare plek.
Ts ' i ë n Ts j i n : Waar is die dan?
Ts j o o : Zijn hart is kwetsbaar. Ik heb een plan.
Ts ' i ë n Ts j i n : Wat is dat voor een plan?
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Ts j o o : We zullen hem ophangen. U geeft mij uw zweep, dan zal ik hem afranselen.
Dan zal hij zeker toestemmen!
Ts ' i ë n Ts j i n : Hang hem dan maar op!
Ts j o o : Zooals u beveelt! (hij hangt hem op)
De oude Tsjoo heeft het bevel der Meesteres ontvangen,
En stevig neem ik nu de zweep in mijn handen.
Ik sla er op los, van boven en van onderen,
Nu zullen we zien, of hij ja zegt of niet!

Ts ' i ë n Ts j i n : Ik zeg je, oude Tsjoo, sla hem niet! Wanneer je den kleinen officier
slaat, doet het mijn hart pijn!
Ts j o o : Als u me beveelt, hem niet te slaan, dan sla ik hem ook niet. Maar voortaan
bemoei ik me niet meer met persoonlijke aangelegenheden!
Ts ' i ë n Ts j i n : Ik beveel je, oude Tsjoo, sla hem maar. Nu heb ik geen pijn
meer, als je den kleinen officier slaat!
Ts j o o :
Ten tweede male bevolen door de Meesteres
Neem ik de zweep vast in mijn hand
En ransel hem af, van boven en van onderen:
Nu zullen we zien, of hij ja zegt of niet!

We e Ts j ' e: Oude Tsjoo, houd op met slaan! Ik stem toe in het huwelijk!
Ts ' i ë n Ts j i n : Oude Tsjoo, hij heeft ja gezegd! Maak hem los!
Ts j o o : Ik heb zijn touwen losgemaakt!
Ts ' i ë n Ts j i n : Laten we nu weggaan. Kleine officier, volg me!
(zij treedt af, en komt weer op)
Ts ' i ë n Ts j i n : Oude Tsjoo, waar ga jij nu heen?
Ts j o o : Steeds tot uw dienst!
Ts ' i ë n Ts j i n : Nu heeft je Meesteres een man, en jij bent nu niet meer noodig.
Ga heen, en doe, wat je in je jeugd placht te doen! (af)
Ts j o o : Kijk, kijk, nu heeft ze me niet meer noodig! Ha, ha! (lachend af)
(Slot volgt)
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Professor de Louter
door P.H. Ritter Jr.
I.
WANNEER men wat ouder wordt, dan groeit de rij aan der gestalten, die onze
herinnering bevolken. Ieder heeft eigen gelaatstrekken, die ons meer boeien naarmate
wij ze langer aanschouwen, maar sommigen houden zoo onweerstaanbaar onze
aandacht vast, dat zij niet wijken, aleer wij de persoonlijkheid in beeld of geschrift
hebben geöbjectiveerd.
Tot dezulken behoort voor mij Professor mr. J. de Louter, die in de maand Maart
van dit jaar in zijn studeerkamer, de groote tuinkamer van zijn ouderwetsch en deftig
buitenverblijf te Hilversum, is overleden.
Ik kan over de Louter niet schrijven, zonder persoonlijk te zijn. Zijn leven is nooit
uit het zicht van het mijne geweest. Ik herinner mij, hoe ik als jongen van vijf jaar
de Louter en mijn vader, die intieme vrienden waren, vergezelde op hunne
wandelingen over den toen nog landelijken Leidschen weg, van Utrecht naar den
Hommel. Ik herinner mij, dat ik de Louter's leerling ben geweest, en dat mijn vader
mij in de laatste dagen van zijn leven in de Louter's vriendschap overdroeg. Ik herinner
mij, hoe ik de Louter opnieuw ontmoette als door traditie en geestverwantschap aan
‘het Utrechtsch Dagblad’ verbonden medewerker, toen mij in 1918 de leiding van
dat orgaan werd opgedragen. Ik mag zeggen: een vijftigjarige vriendschap, zich
uitstrekkend over twee geslachten, verbindt mij met dezen merkwaardigen mensch.
Slechts enkele jaren werd die vriendschap onderbroken door een pijnlijk conflict
over een politiek geschilpunt: het verdrag met België, maar de oude en onverbrekelijke
gevoelens hebben, ten slotte, zelfs deze tegenstelling, die zoovelen, die elkander
persoonlijk waardeerden uiteen heeft gedreven, overwonnen.
***
Professor de Louter zal gedenkwaardig blijven om twee redenen: om zijn
wetenschappelijke verdiensten en om zijn openbaar optreden. Dat laatste te bespreken
valt binnen de bevoegdheid van den publicist, en, omdat het samenhangt met zijne
menschelijkheid, binnen het kader van den literator. Ware het intusschen niet
gewenscht, dat er over het algemeen meer werk gemaakt werd van de
p e r s o o n s -beschrijving van groote of merkwaardige geleerden en staatslieden?
Want als bereikers van wetenschappelijke of staatkundige successen zijn zij schakels
in den ketting der eeuwen, als mensch dragen zij iets van de Eeuwigheid zelf.
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Den gang der wetenschap ontwaart men uit haar vondsten en ontdekkingen, de
worsteling der menschheid aanschouwt men eerst, wanneer men doordringt in het
zieleleven van hen, die de bereikingen der wetenschap hebben veroverd.
***
Ik zal dus uitgaan van den persoon. Eerwaardig en eerbiedwaardig zijn de eerste
qualificaties, waarnaar een karakter-uitbeelder grijpt, die er zich rekenschap van
geeft, hoeveel eer de Louter heeft genoten, en op hoeveel eerbied de eerste,
internationaal vermaarde beschrijver van het moderne Volkenrecht in Nederland
aanspraak mag maken. Vooral indien ook nog een hooge ouderdom die qualificaties
aannemelijk doet zijn. Maar de gestalte van de Louter was veel ingewikkelder. Ja,
hij was ‘deftig’. Zijn taal, ook in den dagelijkschen omgang, was precies en precieus.
De neiging tot definieeren zou hem niet verlaten, zelfs wanneer hij om een glas water
vroeg. Zijn examineeren was een ceremonie. Ieder gesprek met hem was eigenlijk
een ceremonie. Gesprekken met de Louter waren gesprekken zonder intervallen.
Eerst kwam er een redevoering van den bezoeker, dàn kwam er een redevoering van
hèm. Naarmate de ouderdom zijn doofheid deed toenemen, gingen de gesprekken
een ceremonieeler karakter krijgen. Voor den mensch met wien hij omging, werd
die doofheid nimmer een belemmering. De Louter schaamde zich zijn doofheid niet,
maar schakelde haar in, in zijne algemeene waardigheid. Hij plaatste een
gecompliceerd luister-toestel, dat eenige gelijkenis vertoonde met een
muzieklessenaar, tusschen zich en den bezoeker, zoodat deze terstond het respect
kreeg voor iemand, dien men slechts door ‘bemiddeling’ naderen kan.
Maar deze ‘deftige’ geleerde was ook een man van ‘gracie’. Aan het einde van
een altijd wat afgemeten gesprek, waarin, ten slotte, de hoogleeraar den bezoeker
college gaf, nam hij dien bezoeker bij den arm, of legde hij zijn hand op zijn schouder,
en vergezelde, ook den nederigste, naar het station. Deze deftigheid leidde nooit van
het gemoed af, maar altijd naar het gemoed toe. De Louter, met al zijn deftigheid,
was een mensch zonder masker. Zijn levensvormen waren nimmer listig, altijd
symbolisch. De ethische prediking, welke zijn opvolger, Prof. Verzijl in zijn ‘In
Memoriam’ in het ‘Algemeen Handelsblad’ in de Louter's leerboeken heeft onderkend,
kwam regelrecht voort uit zijn levens-eerbied.
***
Hoe hecht vorm en inhoud van het leven in dezen mensch met elkander verweven
waren, heb ik éénmaal, en voor goed, begrepen, toen ik de familie de Louter eens
eenigszins onverwacht bezocht, vlak vóór een bezoek, dat zij moest afleggen aan
Hilversumsche vrienden. Toen droeg de bijna tachtig-
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jarige geleerde voor zijn bejaarde echtgenoote hoed en mantel aan, zooals een jeugdig
minnaar het zou gedaan hebben voor zijn verloofde.
Dit zinrijk decorum heeft de thans ontslapen grijsaard doorgevoerd in de geheele
constructie van zijn familieleven. Iedere dag werd aangevangen met eene voorlezing
door den Vader des Gezins van eenige bladzijden uit een belangrijk geschrift der
klassieke of moderne literatuur. In de schoone, rustige avonden, wanneer men de
hangklok kon hooren tikken in de marmeren hal van het patricisch buitenverblijf,
werd deze plechtigheid vaak herhaald. En men was gewoon daarna over het
voorgelezene te discussieeren. Bovendien hield de familie de Louter een open ‘salon’.
Ontelbaar zijn de gasten geweest uit de staatkundige en wetenschappelijke, maar
ook uit de literaire wereld van Nederland, die de familie de Louter heeft ontvangen.
De Louter was een uiterst sociabel man, gevoelig voor vriendschap, gevoelig voor
eerbetoon, wanneer hij meende dat hem dat toekwam, .... gevoelig ook voor
miskenning. Ik durf het met zekerheid hier neerschrijven, dat hij met een even
angstvallige nauwkeurigheid op Nieuwjaar het visitekaartje van zijn melkboer heeft
gereciproceerd, als hij het nieuwste Koninklijk Besluit verwerkte in de noten zijner
herdrukken.
***
Toch was dat ‘deftige’, dat scrupuleus-conventioneele maar één kant van zijn
persoonlijkheid. De Louter was óók: sportief. Een groot deel van den omtrek der
aarde heeft hij in zijn leven afgewandeld. En het was een hard gelag voor den vadsigen
en op zijn gemak gestelden jongere, die hem kwam bezoeken, te worden uitgenoodigd
tot eene omwandeling door de lanen van Hilversum. Toen hij diep in de zeventig
was, zag ik hem nog, onvervaard in zijn manteljas, zich gereed maken voor een reis
naar Rome. Op zulke oogenblikken, wanneer hij ‘en route’ was, kwam het
eigenaardigdichterlijke, dat zijn gestalte kon hebben, en dat hem deed lijken op een
Duitschen muziek-dirigent, merkwaardig tot uiting.
Zijn heele leven lang heeft hij nimmer gerookt. Dat gaf aan zijn voorkomen dat
karakter van verzorgdheid en zuiverheid, dat meewerkte, om de geheele figuur iets
indrukwekkends te geven, er altijd het burgerlijk-gemoedelijke aan te ontnemen.
***
Zooals zijn slecht gehoor, zoo werkte ook zijn slecht gezicht mee aan zijn
karakterbeeld. Binnen de al zwaarder wordende plooien van zijn huid, lagen, als in
twee nesten, zijn kritische oogen altijd op den loer. Het waren die oogen, die
ontevreden bleven, wanneer de candidaat op het examen niet de ééne en uitsluitende
definitie van een bepaald staatsrechtelijk begrip te voorschijn bracht. Het waren die
oogen, die altijd zijn innerlijke
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geestdrift bewaakten. Want de Louter heeft nooit opgehouden, zichzelf te controleeren.
Zijn onmiskenbare, ietwat kinderlijke, ijdelheid vond een volkomen compensatie in
zijn onbarmhartige zelfkritiek. Een objectief stellen der problemen, een voortdurend
blootleggen van de tegenzijde van hetgeen zijn voorkeur genoot, een temperen van
de eigen geestdrift en van die van anderen was bij de Louter een nooit inslapende
gewoonte. Ja, zijn waarheidszin heeft hem in de talrijke ‘In Memoriam's’, die hij
geschreven heeft, zelfs wel eens wat al te zeer voor het ‘betrekkelijke’ in de
beschreven persoonlijkheden ontvankelijk gemaakt.
***
Wanneer Prof. Verzijl vaststelt, dat zich in de Louter's wetenschappelijk werk een
voorrang van de ethische boven de juridische neiging openbaarde, dan moet ik,
omgekeerd, vaststellen, dat in zijn journalistieken arbeid de jurist den ethicus sterk
heeft beïnvloed. De journalist-literator de Louter kenmerkt zich door zijn voorkeur
voor de definitie. Even algemeen en min of meer vaag als de Idee in zijn geest was
omlijnd, even nauwkeurige omlijning had bij hem het b e g r i p . Men kan bijna
zeggen, dat hij de Ideeën als begrippen behandelde, en dat hij, bij al de geestdrift die
hem kenmerkte, ook dáárin een waar vertegenwoordiger was van het r e d e l i j k
idealisme, inhaerent aan de liberale denk- en levenswijze.
De Louter's stijl kwam, zelfs in zijn meest enthousiaste courantenartikelen, nimmer
geheel los van de juridische formuleering. Een nader bepalen van begrippen, een
gedeeltelijk terugkomen van hetgeen hij stelde, een sterk sprekend gevoel voor
woordschakeeringen, vormen de eigenaardigheden van de Louter's schrijfwijze, en
nimmer sleept de ontroering hem zoozeer mede, dat hij nalaat, hetgeen hij neerschrijft
voortdurend opnieuw te bepalen.
***
Deze waarheidsliefde heeft de Louter's ouderdom tragisch gemaakt. Dat het leven
van ieder mensch door het ‘schema’ van den tijd wordt bepaald, dat een bepaalde
historische periode der menschheid even onverbrekelijk bij een menschenleven
behoort, als de kracht van zijn hart of de werking zijner longen, - de Louter's door
den ouderdom wel iets omslachtiger geworden, maar nimmer ingesluimerde geest,
heeft het wreed geweten.
Ik herinner mij duidelijk het laatste, uitvoeriger gesprek, dat ik in zijn studeerkamer
te Hilversum op 11 October 1931 met hem heb mogen houden. Wij waren bijeen in
dat reusachtige vertrek, met zijne ouderwetsche meubelen, en zijn groote openslaande
deuren, die uitkwamen op een tuin, die in herfstpracht straalde onder een zonnigen,
wolkenloozen hemel. Naar aanleiding van mijn ‘Nolens’-Karakteristiek, die zoo juist
in ‘Elsevier's
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Maandschrift’ was verschenen, haalde hij herinneringen aan Dr. Nolens op. Dr.
Nolens was zijn eenige leerling geweest voor de wijsbegeerte van het recht, toen het
doctoraat in de Staatswetenschappen werd ingesteld. De Louter had toen aan Nolens
gevraagd, om het college te komen nemen op zijn studeerkamer, en hij had voor dat
college even hard gewerkt, alsof het aan een heele groep van studenten moest worden
gegeven. Dat had Nolens nimmer vergeten, hetgeen uitkwam in de wijze, waarop
Nolens de Louter begroette, toen hij hem kwam geluk wenschen met zijn vijftigjarig
priesterschap.
Daarop bracht ik de uitnoodiging over van de Directie der A.V.R.O., die gaarne
Prof. de Louter zou zien optreden voor haar microfoon, over den Volkenbond. De
Louter aarzelde. ‘Ik krijg wel eens den indruk, dat ik de menschen ga vervelen met
mijn bestaan!’ zei hij mismoedig. En daarop: ‘Ik ben op een leeftijd, waarop men,
naar het woord van mijn vader, zegt: ik kan niet meer tegen het verdriet!’
Er lag in dezen wanhoopskreet een zoo diepe ontroering, dat eerbiedig zwijgen
het eenig mogelijke was. Toen, .... na een stilte, stond hij op, en sloot het gordijn van
de tuindeur, tegen de zon. Even was hij verzonken in de pracht, daarbuiten. ‘Wat
een schoone dag!’ zei hij - als zag hij de wereld wegzinken achter de kim.
***
Een van de laatste vreugden van de Louter is geweest, dat hij g e w e t e n heeft, zich
in zijn eigen voorstelling omtrent de waardeering zijner landgenooten te hebben
vergist. Na zijn laatste en eenige radiorede stroomden de brieven hem van alle kanten
toe. Ondanks zijn bijna vijf en tachtig jaren, is hij gestorven zonder dat de
belangstelling van zijn volk hem had verlaten.

II.
Om een figuur als de Louter te kunnen begrijpen, moet men zich eerst rekenschap
geven van de bizondere positie, die de hoogleeraren der juridische faculteit, en vooral
de hoogleeraren in het staatsrecht innemen ten aanzien van de politiek en het
maatschappelijk leven. Zij zijn de aangewezen staatslieden en landsbestuurders. Men
verwondert er zich even weinig over, dat een hoogleeraar in het staatsrecht Minister
wordt, als dat een Delftsch hoogleeraar Directeur wordt van een groot technisch
bedrijf.
Het antwoord op de vraag, waarom de Louter nooit Minister is geworden, waarom
hij het in de politiek nooit verder gebracht heeft dan vertegenwoordiger van zijn stad
en van zijn gewest, geeft uitsluitsel omtrent de kern van zijn persoonlijkheid. Hij,
die reeksen Ministers heeft gekweekt, die herhaaldelijk de vertrouwde en
vertrouwelijke raadgever was van opeenvolgende regeeringen, die tot leermeester
werd geroepen van de Koningin, - hij
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heeft nimmer rechtstreeks deel genomen aan het bewind, hij is geen Kamerlid, zelfs
geen Staatsraad geweest, hoewel het wemelde van zijn vrienden in Regeeringskringen
en zijne richting toen hij in de kracht van zijn leven verkeerde, de overheerschende
was.
Ik heb over deze vraag nooit met de Louter persoonlijk gesproken, zoodat ik er
geen factisch-historische verklaring voor beschikbaar heb. Maar de psychologische
verklaring ligt voor de hand. Professor Verzijl merkt in zijn ‘In Memoriam’ in ‘Het
Algemeen Handelsblad’ op, dat de Louter ‘zijns ondanks steeds weer naar den
ethischen achtergrond der rechtsinstellingen en rechtsregels gedrongen werd,’ dat
hij ‘in zijn rechtsbeschouwingen vaak een prediking legde,’ en dat zijn geestesaanleg
eigenlijk veel minder paste bij scherpe juridische ontleding van stellig recht dan bij
toetsing van dat recht van een hooger standpunt uit.’ En Prof. Verzijl verwondert er
zich dan ook niet over, dat, in weerwil van de Louter's theoretisch standpunt, vooral
in latere jaren zijn juridische argumentaties zoo vaak onbewust den invloed
ondergingen van wat hij als eisch der gerechtigheid voelde.’
Gold dit ten aanzien van de Louter's wetenschappelijk werk, het gold ook ten
aanzien van zijn openbaar optreden. Wie in het politieke leven een carrière begeert,
moet zich in dienst stellen van de Idee in actie. Hij moet de Idee b e p a l e n . Het
idealisme van de Louter hield een liefde in voor de Idee in hare algemeenheid. Hij
toetste de verschijnselen niet aan een te voren vastgestelde denkwijze, maar
onderzocht alleen of een zich voordoend verschijnsel in strijd kwam met eene
algemeene Idee, van Waarheid of Gerechtigheid.
Verder was de Louter geen anti-thetisch man. Zijne waardeering was even algemeen
als zijn kritiek. Hij droeg niet den geest, die afgrenst en bestrijdt. Wanneer zijn
verontwaardiging op-vlamde, dan gold zij uiterst zelden een concreten vijand in de
eigen volksgemeenschap, maar bijna altijd een in de algemeenheid van het
wereldbestel ageerenden rechtsverkrachter: Engeland, tijdens den boeren-oorlog,
Duitschland tijdens den inval in België. Zijn Ideeën stemden overeen met algemeene
volksovertuigingen. Wie in Nederland militairistische geweldpleging bestrijdt, wie
zijn leven in dienst stelt van vrijheid en verdraagzaamheid, van vreedzame beslechting
van internationale geschillen, heeft geen kans op verzet. Vandaar zijn langdurige
populariteit, die in de vasthoudendheid van ons volk aan zekere algemeene ideologieën
haar verklaring vindt.
Men moet over dit vermogen ‘de stem van zijn volk’ te zijn, niet gering denken.
De Louter is een van de allerlaatste Nederlanders geweest, die algemeen werden
geacht. Zie hier een figuur, die nog het respekt van zijn volk weet te dragen in 1932,
die op bijna vijf en tachtig-jarigen leeftijd gestorven, als een koning ten grave wordt
geleid, te midden van een volk, dat bezig is alle ‘respekt’ te verliezen.
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Een dergelijk ‘algemeen’ idealisme, als de Louter aanhing, vindt in de ‘algemeene’
ideologie van het liberalisme een schitterende levenskans. Het liberalisme, dat in de
staatkundige bevrijding zijn doelstelling vond moest, toen de liberale staat eenmaal
gegrondvest was, ongevoelig blijven voor de oeconomische en religieuze verlangens
en tegenstellingen, die knaagden aan eene samenleving, die men beschouwde als een
verwerkelijkt Utopia. De liberale samenleving, zoo dacht het liberaal bewustzijn,
kon alleen bedreigd worden door katastrophale rechtsverkrachtingen van buiten,
waartegen de Louter zich altijd heeft verzet. Maar binnenin was alles ‘perfekt’. De
liberale zelfvoldaanheid vindt hare verklaring in het slagen der liberale doelstelling.
Elke partij, die bereikt, zal hetzelfde lot ondergaan.
Maar een geest als die van de Louter, harmonisch, rustig en evenwichtig, leende
zich niet voor de taak, om uitbreiding te geven aan het liberale streven. Voor
hachelijke experimenten als zijn vriend Goeman Borgesius ondernam met het
‘blanco-artikel’ was hij niet in de wieg gelegd. En zoo werd hij geen staatsman, geen
Minister, maar méér dan staatsman en Minister: het voorbeeld van den liberalen
staatsburger en staatsrechtgeleerde, de kaloskagathos in de liberale maatschappij.
Als zoodanig heeft de Louter zijn karakter verwezenlijkt. Niemand heeft de kern
van dezen mensch duidelijker blootgelegd, dan zijn leerling, de oud-Minister van
Karnebeek, aan zijne groeve. Er was een ‘reinheid’ in de Louter's natuur, die
verkwikte, te midden van eene wereld, waarin weinig reinheid leeft. De reinheid was
het, die hem tot zijne veelvuldige protesten tegen door ieder veroordeelde
rechtsverkrachtingen leidde. Zij was het, die samenstemde met de primitieve gevoelens
van zijn volk. De Louter heeft nooit, als anderen, van de ethica zijn beroep gemaakt.
Wanneer hij optrad in het openbaar, dan werd hij gedreven, door een, spontaan in
hem levende verontwaardiging.
***
Ziehier dan, lezer een zwakke poging tot kenschetsing der persoonlijkheid van een
merkwaardig negentiende-eeuwer, die lang nadat zijn generatie was vergaan, zich
heeft afgeteekend als een afzonderlijke, belangrijke figuur in de Nederlandsche
samenleving. Zijn invloed is groot en veelzijdig geweest. Men mag zeggen, dat hij
een der leermeesters was van hen die thans in de voorhoede van het leven staan. De
mentaliteit waaruit hij leefde is ondergegaan. Noch een algemeene geestdrift, noch
een precieus overwegende beschouwelijkheid als zijn geest kenmerkten, vinden in
onzen tijd gehoor. Maar toch is het te wenschen, dat jongere generaties zich de nobele
karaktertrekken die menschen als hij was teekenden, voor oogen blijven stellen,
willen wij niet aan de volmaakte verzakelijking te gronde gaan.
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Eenzaamheidsverlangen
door J. Slauerhoff
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis
En ik verborg mij in 't gewoekerd gras.
Maar tevergeefs: mijn droefenis verried mij,
Mijn smartkreet overstemt de roep der vogels
Waarom kan men niet lijden ongehoord
En ongezien, terwijl men toch alleen,
Alléén de lange levensweg moet gaan,
En toch nooit eenzaam leven kan: altijd
Zijn broeders, zusters, zonen, dochters, ouders,
Aanwezig en bewijzen zorg en aandacht.
Ontvlucht men in den tempel dan moet men
Voorouders aandacht wijden, offers brengen
Om door demonen niet omringd te worden.
Ach, alles, eer en welstand, wilde ik offren
Om met mijn droefenis alleen te zijn.

(TOE-FOE)
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Jhr. Mr. James de Beyll, minister van Nuttelooze Zaken
door C. en M. Scharten-Antink
Vervolg derde schrift
Rome
‘ARME meid,’ was het eerste, dat ik zeggen kon, naast haar gezeten op de harde
canapé in het smakeloos en onverwarmd salonnetje van haar moeder.
Toen ze mij opendeed, was ze doodsbleek geworden; nu vloog een heete blos haar
slapen langs, en haar trotsche oogen keken mij koolzwart aan.
‘Waarom arm?’ vroeg ze.
Het bracht me van mijn stukken. ‘Maar....’ aarzelde ik.
‘U moet vooral niet denken,’ kwam ze hoog, ‘dat hij mij verlaten heeft. I k ben
weggegaan.’
En daar ik zweeg:
‘Ik ben weggegaan, omdat ik op die manier niet langer wenschte te worden
behandeld.’
‘En Ralph?’ vroeg ik.
‘O,’ lachte ze minachtend, ‘hij heeft “all right” gedaan. Hij heeft me een chèque
van vijfduizend Lire gezonden.... met een briefje.... het speet hem, maar hij moest
naar Engeland.... en of ik de meubels wou.... die wij samen erbij hadden gekocht.’
Zij kreeg de woorden moeilijk uit haar keel, of zij erin stikte.
‘En?’
‘Ik heb hem de chèque teruggestuurd en geschreven, dat hij de meubels kon
houden.’
‘Kind....’ zei ik alleen. Ik had zoo met haar te doen. Achter haar fiere gekwetstheid
zág ik haar gefolterde liefde.
‘Natuurlijk....,’ kwam ik nog, om te toonen, dat ik de diepere gronden van haar
gevoel zeer wel begreep, ‘de dingen, die je samen gekocht bad...’
Maar mijn ‘begrijpende’ woorden bleken slecht te vallen. Zij stond plotseling op
en liep de kamer uit.
Ik wist niet, wat te beginnen. Ik hoorde haar het donkere gangetje afhollen. Wat
had ik verkeerds gezegd? Ik wachtte vijf minuten, tien minuten. Ik meende wanhopig
te hooren huilen.
Eindelijk verscheen de moeder. Haar dochter liet zich verontschuldigen, zei ze.
Het kind had het vreeselijk op haar zenuwen, ze kon onmogelijk meer
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te voorschijn komen. Als de Signor Conte hen een andere maal nog eens met een
bezoek vereeren wou....?
Wat een trotsch hartje heb je, Vittoria, en wat is de liefde groot in je geweest!
Maar je hebt ook het wilde temperament, dat de starheid der wanhoop tot alles in
staat zou maken. Alsof de wanhoop een kooi was, waar je op een ongelukkig
oogenblik zoudt kunnen uitbreken en de hemel weet welke dwaasheid doen.
Ik was vanmorgen bang voor de onheilspellende zwartheid van je oogen.
***
Sinds weken verlangde ik naar Rome, om Costanza... om Costanza alleen.
Hoe kan het dan, dat ik nu drie dagen in Rome ben en nog niet anders dan tweemaal
bij Vittoria ben geweest?
Het medelijden met dat arme kind en met die stomme smart maakt mij ongeschikt,
niet alleen om aan mijzelf te denken, maar ook - en dat is het vreemde - om naar
Costanza toe te gaan, die toch, op andere wijze, wie weet hoeveel geleden heeft, en
nu des te scherper, door de plotselinge dood van hem, die haar man was.
Wie begrijpt er iets van? Want het is best mogelijk, dat de som van gezwegen leed
in Costanza's leven veel grooter nog is dan de omvang van het oogenblikkelijk verdriet
der kleine Vittoria. En wie gaat mij meer aan het hart, de eenige liefde van mijn
bestaan, of dit meisje, met wie ik feitelijk niets te maken heb?
En toch word ik gedwongen, mij allereerst met dat hulpeloos vogeltje bezig te
houden en daardoor datgene uit te stellen, dat voor mij alles zou kunnen worden.
Is het misschien.... ja, om dezelfde reden, waarom een onbegrepen impuls mij eens
dreef tot een socialisme, dat ik niet kende, zonder mij te bekommeren om mijn eigen
toekomst? De aantrekkingskracht van wat hulp behoeft?
Of doet de angst mij dit uitstel aangrijpen? Ben ik bang voor deze hernieuwde
ontmoeting, na al wat er gebeurd is?
***
Costanza, hoe bewonder ik je! Het komt mij voor, het schouwspel te hebben gezien
van een volmaakte ziel. Een ziel, die uit de eenvoudige volheid van haar schoonen
aard, nauwkeurig weet te zijn, en nauwkeurig weet te bereiken wat in gegeven
omstandigheden het eenig juiste is.
Vanmiddag ontving zij mij, alleen. Ik werd gelaten in een kleinen salon,
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dien ik nog niet kende. Dadelijk zag ik, op een guéridon, een groot portret van haar
man in een effen zilveren lijst, bloemen erbij gezet. Even later kwam zij binnen. Wat
stond de rouw haar vreemd mooi! ‘Mon cher ami,’ zei ze eenvoudig. Met twee handen
vatte ik haar hand. De handkus, dien ik haar de andere malen gaf, was mij te
wereldsch.
Zachtjes begon zij te vertellen. Zij waren dit jaar vroeger teruggekomen dan
gewoonlijk. Het was beter voor de jongens, voor Piero vooral, die het op zijn lyceum
nu niet zoo heel goed schijnt te maken. ‘Wat de sport niet is voor dien jongen,’
verzuchtte ze, ‘een leven apart, maar dat al zijn tijd in beslag neemt, ook van het
leven, dat de hoofdzaak moest zijn.’
De thee bracht een stemming van warme intimiteit. De schuldige kwam binnen,
maar alles behalve als zoodanig. Hij bleek zich te zijn gaan gevoelen, zoo niet den
heer, dan toch ‘den zoon des huizes’, die den gast diende te komen begroeten, en vol
attentie's voor zijn moeder was. Een aardige kerel!
Den knecht, die thee wilde dienen, zond zij weg. Piero presenteerde de sandwiches.
Carlo verscheen niet. Fiammetta was uit.
Er was een vuurtje aangelegd. De vage gloed ervan en het gele licht der
schemerlamp maakten alles innig in de kamer. Haar gezicht had zulk een zachte,
bezonken uitdrukking, dat ik op sommige oogenblikken (ik met mijn verdoolde en
verknoeide leven achter mij) in deze mooie, waardige vrouw, met dien
onuitsprekelijken weemoed in haar trekken en in haar lieve oogen, iets moederlijks
voelde óók voor mij. En zij is tien jaar jonger.
Voelde zij iets dergelijks? Voelde zij zich wijzer dan mij? Begreep zij, wat na den
dood van haar man misschien wel ooit, vaag en hartstochtelijk, door mij heen was
gegaan? en had zij medelijden met me? - Toch keek zij soms ook, of zij steun zocht,
vroeg van allerlei kleine dingen, wat ik ervan vond, - dingen waaromtrent i k dacht,
dat zij dat toch best zelf kon weten, en zeker wel wist ook. Maar de g r o n d van heel
haar houding tegenover mij was een diep en weldadig vertrouwen.
En ik, was ik niet als een onrustige zee, waarover de verwondering valt van een
gezegenden, windstillen avond?
Ik vergeef mijzelf het poëtische beeld, want zelden had ik zoozeer de sensatie,
gelukkig, gelukkig te zijn.
***
Een kinderhand is gauw gevuld. Dat wat anderen niets zouden vinden, is mij alles.
Ik was bij haar ten eten. Niet alléén ditmaal. Er waren nog de beste vrienden van
haar en haar man, de Berardi's. Een heel eenvoudige ontvangst natuurlijk.
Het was een goede avond, en één gezegde van haar ontroerde mij in het bizonder.
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‘Wij zijn al zulke héél oude vrienden,’ zei ze met betrekking tot mij; ‘'t is me, of ik
hem altijd gekend heb.’
Daarna voelde ik in het gedrag dier intieme vrienden iets als een zachte
onderscheiding voor mij, die beteekende, dat zij begrepen, hoe ik nóg meer voor
haar moest wezen dan zijzelven, al wisten zij niet precies waarom en hoe, - iets, alsof
ik tot de familie behoorde.
Dat was mij het alles, dat anderen wellicht niets zou voorkomen.
Wat een sympathieke jongen is ook Carlo. Stiller dan Piero is hij, wat
teruggetrokken, maar intelligenter, dieper dan zijn broer. Hij was blijkbaar onder
den indruk van dit middagmaal, met m i j weer, doch zonder zijn vader. Ook
Fiammetta was stil, maar heel lief.
Hoe ontroert mij dit meisje - ik had opnieuw denzelfden indruk als de eerste maal
- een meisje van dezen tijd en dat tegelijk een herleefde, jonge Costanza is. Daardoor
heeft zij iets onwerkelijks voor mij, als bestond zij in een droom, - totdat zij op
sommige momenten heel duidelijk daaruit treedt en de Fiammetta wordt van vandaag.
Maar voornamelijk wanneer zij samen zijn, is er voor mij een sfeer zoo ontijdelijk
rond die beiden, van heden en verleden aldooreen, dat ik geheel bevangen raak door
een onbestemde en matelooze verteedering, zooals je die alleen in droomen kent, en
die mij, den eeuwigen causeur, zwijgzaam maakt.
***
't Is nu al een dag of tien geleden, dat ik Costanza het laatst gezien heb. Ik ging haar
brengen, wat ze in Holland, tenminste in mijn jeugd, zoo zot een digestie-visite
noemden, doch vond haar niet thuis. Afwachten is al, wat ik doen kan.
***
‘Wat houd ik ervan, zoo rustig met je te zitten praten,’ zei ze na een poos opeens.
En dat doodgewone zinnetje maakte mij plotseling weer zoo boordevol geluk, dat
ik niet antwoorden kon.
Het lijkt alles een wonder; en wat is het eenvoudig tegelijk! Vijfmaal zie ik haar
weer na zooveel jaren, en er is een band ontstaan, met weinig andere vergelijkbaar.
Ik gevoel, dat ze tegen mij zich vertrouwelijker uit, dan tegen wie ook. Waarom?
Omdat ik een vreemdeling ben en geen enkel tegenstrijdig belang hier heb? Zoo ver
denkt ze niet. Nee, het moet zijn (en dit is het, wat mij zulk een diepe vreugde geeft),
- het moet zijn, dat ze niettegenstaande haar weigering mij te trouwen, toen wij jong
waren, mij nooit heeft vergeten. Zij is mij nooit volkomen kwijt geraakt, en daarom
heeft zij mij zoo spoedig geheel en al weergevonden.
Welk een ongedacht geluk. Wat zou ik meer kunnen wenschen? Toch niet
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de herhaling van wat ze gehad heeft met haar man? Ik zou het voelen als een
ontwijding.
In wat dwaze onrust heb ik toch geleefd, na Forteguerri's dood! Hoe zinneloos
was die telkens weer opduikende, verwarde hoop, die ik mijzelf niet eens wilde
bekennen.
Hoe goed is alles zoo, en hoe natuurlijk.
Costanza, nog veel dieper heb ik je lief dan in dien langverleden, heerlijken en
wreeden tijd.
***
Gisteren was ik bij Vittoria, en ik maakte er een van de meest vernederende
oogenblikken van mijn leven door, - voor mijzelf althans. Wat háár betreft heb ik
den indruk, dat mijn bezoeken wel ontspanning hebben gebracht; ze is niet meer zoo
strak en onheilspellend, alsof er elk noodlottig oogenblik iets in haar ontploffen kon.
Zij komt altijd weer naast mij zitten op die harde canapé; en met die canapé en die
koude kamer en dien toestand van daar naast Vittoria te zitten, begin ik benauwend
vertrouwd te raken.
‘Weet u,’ zei ze gisteren, ‘u is nu alles, wat ik heb,’ en zij zag mij zoo trouwhartig
en warm aan, dat ik er verlegen mee werd.
‘En je moeder dan?’ weerde ik af. Over Alberto durf ik nog niet te spreken.
‘U is ook alles.... wat me rest van Ralph,’ zei ze, en huiverde. 't Was de eerste
maal, dat ze dien naam weer uitsprak.
‘U bent zoo goed....’ Opeens nam ze mijn hand en legde haar hoofd aan mijn
schouder.
Als deze schriften niet alleen voor mijzelf waren, zou ik zeker deze aanteekening
niet verder schrijven. Wat is een man toch een onmogelijk complex! - want de geur
van 'r haar, het contact van haar zoele handje, toen dat een halve minuut wel duurde,
ze ontroerden mij tegen wil en dank, en op een manier, die ik niet in mijzelf dulden
kon. 't Is waar, ik ben niet veel gewend van spontane genegenheid, maar toch
schaamde ik mij voor mijzelf. Gaat niet heel mijn wezen uit naar de liefde van mijn
leven?
***
Een onbehagen bleef mij nog dagenlang bij. Doch nauwelijks was ik vanmiddag in
Costanza's tegenwoordigheid, of elke schaduw was versmolten in haar gestadig
schijnend licht.
***
In geen veertien dagen heb ik meer geschreven. Zij waren vol van een groeiende
vertrouwelijkheid.
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Wat zijn ook haar kinderen hartelijk voor mij! Het had anders kunnen wezen!
Zij gevoelen mij als den vriend van oudsher, van vóór hun tijd al, den huisvriend,
en zelf vragen zij, wanneer ik weer kom eten. Ik schijn ze te amuseeren! En den tel
der bezoeken raak ik kwijt.
Wat ik ook - gelukkig maar! - kwijt raak, is het vizioen, dat ik in Fiammetta zag.
Zij wordt meer en meer.... Fiammetta, naarmate ik haar zie leven en hoor praten en
weet van al de kleine dingen van haar dagelijksche doening.
Piero tracht mij op te voeden in de kennis van zijn ‘groote figuren’ uit de
football-wereld - het football-universum zou hem nog beter klinken! - en ik hem....
in de kennis der klassieken! Pogingen, die geen van beiden veel kans van slagen
hebben; maar hun vermakelijke hopeloosheid vereenigt ons.
Carlo is een fijne, wat eenzelvige jongen. Hij wil lange wandelingen met mij doen,
als het voorjaar komt.
En Costanza, ben jij niet de zuster voor mij, die het leven me niet gaf? Maar
oneindig meer dan een zuster ooit zijn kan, omdat al wat jij zusterlijk me geeft,
gedrenkt wordt in het warme licht van mijn stille liefde en vereering. Hoe zorgeloos
wordt je houding tegenover mij; soms kunnen wij weer lachen als in onze jeugd.
Er is slechts één ding, dat mij spijt, maar het is jouw schuld niet; het is de
Italiaansche conventie, die het zoo voorschrijft: - dat het ‘Contessa’ blijven moet,
en nooit, in de werkelijkheid, ‘Costanza’ kan worden. Ik weet het: dit is nu eenmaal
uitgesloten, het zou bij anderen een geheel verkeerde voorstelling wekken. Toch spijt
het mij.
Alleen in dit eenzame schrift mag ik je noemen, zooals ik wil: Costanza, mijn
‘princesse lointaine’.
***
Vittoria noodigde ik een paar maal bij m i j , om samen thee te drinken in de hall van
het hôtel. Ik had iets tegen die canapé, waarop ik een verkeerd moment onderging.
Ik gaf voor, haar wat afleiding te willen geven, 't geen mij ook werkelijk niet
ongeschikt leek. Of de opzet gelukte? Ze vond het, geloof ik, wel gezellig, maar toch
deed ze ongedurig, alsof zij eigenlijk iets anders verlangde.
Vanmiddag schoot mij de gedachte door het hoofd, of haar moeder er soms tegen
was, dat zij m i j kwam opzoeken. Doch haar moeder wist er niets van, zei ze; en
haar broer gelukkig ook niet. Het geheime karakter, dat haar bezoek hierdoor kreeg,
gaf daaraan plotseling iets prikkelends, dat mij hevig hinderde.
Ik zal probeeren haar eens mee te nemen naar een populair concert. Mèt haar
moeder misschien?
***
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Daar ontvang ik waarachtig, met een nieuwe Folies-Bergère-juffer op den omslag,
die niet langer violet maar karmozijnrood is, de Farfalla van Januari. Uit Napels!
Della Noia blijkt niet meer in Rome te wonen. Maar hoe weet hij dan mijn adres?
De laatste nummers van den vorigen jaargang moeten nog in mijn hokje aan de Banca
Commerciale liggen. Voor ik dit zomer naar Parijs vertrok, schreef ik hem, ze daar
verder te doen bezorgen. Ik had er niet meer aan gedacht. Hoe is hij erachter gekomen,
dat ik hier ben? Aan de Commerciale weten ze het nog niet eens. Uit de
vreemdelingen-courant?
Maar ik wíl dien vervelenden Vlinder niet langer! Ik stuur het nummer terug. Wéér
een jaargang? 't is al mooi genoeg er een heelen op je dak te krijgen, als je je voor
een halven abonneert!
***
Costanza. Costanza. Costanza. Als een verliefde schooljongen schrijf ik je naam uit,
en ik word niet moe dien lieven klank, die alles voor mij is, te herhalen.
Ja, als een schooljongen ben ik geworden, ik, oude, slechte James. Want mijn
liefde heeft al de eindelooze teederheid en eerbied, die de liefde van een jongen heeft.
Nooit zou het in mij opkomen, je te begeeren. Je bent veel te mooi en te zuiver en
te hoog, om ooit je anders te naderen dan met een volmaakt respect. Te veel eerbied
heb ik ook voor je huwlijk. Toch zie ik je nooit daarin als een hartstochtelijke
minnares. Arme, mooie Costanza, je hebt ondergaan, twintig jaar lang; en hij, die je
man was.... Laat ik er mij niet in verdiepen; het doet pijn. Maar een ding is zeker:
het huwlijk is een sacrament voor je geweest, de heilige band van je g e z i n .
Ook dat scheidt ons onherroepelijk. Ik weet het. Ik besef het volkomen.
Wat gevoel je voor mij? Waarom folter ik mijzelf telkens met die gedachte? Is het
enkel een hartelijke vriendschap? Nee, het is méér. Is er misschien iets in van....
betreuren? al zou je je dat nooit willen bekennen....?
Zwijg toch, zwijg toch, hunkeraar. Paai jezelf niet met zulke vragen, omdat het
onzekere antwoord je hart vleit. Wat ze ook voor je gevoelen mag, het is immers
geen liefde?
Volstaat het dan nóg niet, als wát ze voor je gevoelt, wordt uitgedrukt door dien
wonderteeren glimlach, door de innigheid dier oprechte oogen?
***
Wie aanbidt, begeert niet.
Het is mij genoeg, je gezicht te zien. Ik wou, dat ik schilder was, om het,
beminnend, te schilderen in al zijn karaktervolle lieflijkheid: je bijna trans-
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parante blankte, waarover soms even een blos speelt; je goudbruine oogen, zuiver
overwelfd door de donkere wenkbrauwen; je smettelooze voorhoofd, zoo jong nog
onder de welige golving van je fijne, witte haar; je edelgebogen neus; je
beminnelijk-plooienden mond! En je handen, hoe schoon gevormd zijn ze, en toch
zoo zacht en eenvoudig, met alleen, aan de linker, den trouwring.
Soms, als ik de teedere waardigheid van heel je wezen aanschouw, komt,
onweerstaanbaar haast, de neiging in me, die handen zacht in de mijne te nemen,
eerbiedig je aanbiddelijk voorhoofd te kussen.
***
Wie, die het niet gezien heeft, weet, hoe jong een nog jong gezicht wordt door het
contrast van mooi wit haar?
De 18de eeuw wist het, de eeuw der uitgelezen gratie.
***
Een gebeurtenis maakt me heelemaal overstuur.
Daar ik het langzamerhand dwaasheid vond, niet meer bij Vittoria thuis te willen
komen, en, door invitatie's in mijn hôtel, dat samenzitten op die canapé te ontloopen,
ging ik vanmorgen weer eens aan in de Via Barberini.
Op de trap kwam ik haar broer tegen, den hatelijken, dikken ‘mooie jongen’. Hij
groette, maar keek allesbehalve aanmoedigend.
Vittoria zelf leek mij gedrukt. Ik praatte met haar over allerlei dingen, maar het
vlotte niet. - Had zij moeilijkheden thuis? Zij ontkende. - Met haar broer misschien?
‘Nee....’ Het klonk niet overtuigend. - Wilde ik soms wegblijven, als mijn bezoeken
wie dan ook aanstoot gaven?
Toen, gesmoord, kwam het hooge woord eruit: Alberto was er geweest. Wel een
uur had hij bij haar moeder zitten praten. Zijzelve had hem niet willen zien.
Ik zeg: ‘Maar Vittoria, je hébt toch van hem gehouden, vroeger....’ Heftig schudde
zij het hoofd. Ze kon zich niet meer voorstellen, hoe ze die opdringerige liefde ooit
had kunnen verduren, verweerde zij zich.
Ik zei haar, dat ze overdreef, en dat ik Alberto in 't geheel niet zoo'n verwerpelijken
jongen vond....
‘Na Ralph....!’ smaalde zij.
‘Ralph,’ zei ik, ‘een knap gezicht, zeker, dat had hij....; maar Alberto is allesbehalve
leelijk; prachtige oogen, mooi haar, mooie tanden....’
Als een fel dier, den blik onderuit, zat ze me aan te kijken.
‘En wat kan mij dat allemaal schelen,’ barstte ze los. ‘Wat geef ik om al dat moois?
Ik haat dat móóie haar, die móóie tanden!! Of je den een hebt of den ander.... De een
is brutaal en neemt je dadelijk; de ander is
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geniepig en wacht, tot je getrouwd bent; maar dan heeft hij ook recht op je, dan moet
je er voorgoed aan gelooven. Bah! Ik háát ze, die mooie mannen, ik wálg van ze! En
ik walg van Alberto nog meer dan van Ralph.’
Een oogenblik zat ze donker voor zich uit te staren. Dan zag ze mij eensklaps in
de oogen met een blik, die mij een schok gaf.
‘U bent goed! Van U zou ik kunnen houden,’ fluisterde ze hartstochtelijk. ‘Maar
u zoudt me niet eens willen, dat begrijp ik best; daar bent u veel te goed voor! Daarom
juist houd ik van u!’
Verwilderd keek ze me aan, alsof ze haar verstand verloor.
‘Zwijg toch, kind,’ zei ik; ‘je weet niet, wat je zegt; je kunt niet meenen wat je
zegt.’
‘Ik meen het wel!’ - haar stem was heesch. ‘Ik heb genoeg van die mooie egoïsten!
Als u me wou.... Ik zou best van u willen zijn. Best! Als U me wil, zeg het maar....
Van U houd ik!’
Mijn hart bonsde van ontzetting, van medelijden, en van een duizelige ontroering,
waarvoor ik geen woorden weet.
Plotseling brak ze in schreien uit, haar gezicht in haar handen, voorover op mijn
knieën.
Ik liet haar uitschreien, streelde voorzichtig 'r haar. Alles was zoo onwezenlijk en
overrompelend, dat ik mij bijna niet leven voelde. Ik huiverde van kou.
Ten leste hief ze het hoofd.
‘M'n kleine Vittoria,’ zei ik, ‘je begrijpt toch wel, dat ik zoo'n offer nooit zou
kunnen aannemen, zelfs al hield ik van je.’
‘'t Is geen offer,’ zei ze toonloos.
Ze stak 'r haar weer terecht, dat was losgeraakt. Nog altijd welden de tranen in 'r
oogen.
‘Waarom houdt u niet van me?’ vroeg ze eensklaps, alsof haar een licht opging.
Even verwarde mij die vraag.
‘Ik zal nu maar niet zeggen,’ ontweek ik, ‘omdat een ander meer recht op je
heeft....’
En bij dat antwoord, dat noch loog noch de waarheid sprak, liet ik het. Zij was te
veel van streek om verder te vragen. Toen kwam haar moeder binnen.
Nu ik dit alles heb opgeschreven, dringt pas goed tot me door, wat mij is overkomen.
Ik herinner me plotseling een gesprek met Ralph, waarin een oogenblik het
o n m o g e l i j k e werd verondersteld, dat Vittoria van mij zou hebben willen zijn....
‘Als ik jou was,’ antwoordde ik toen, ‘dan zou ik mijn geluk niet hebben opgekund,
mijn leven lang!’
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En nu is dat onmogelijke werkelijkheid geworden. 't Is de eerste maal in mijn leven,
dat een vrouw spontaan zich aan mij overgeeft; en ik.... zeg ‘nee’. Mijn groote liefde
voor Costanza staat tusschen ons.
Wonderlijke lotsbeschikking: oud wordt mij geboden, wat ik, jong, niet krijgen
kon. En ik weiger, moet weigeren, omdat ik toebehoor aan de vrouw, die nooit de
mijne zou kunnen of willen zijn.
Maar, James, het gebeurde mag je niet eens vleien. Vittoria is immers in 't geheel
niet verliefd op je! Prent jezelf dat toch duidelijk in. Ze gooit zich in je armen van
ouderen man, uit afkeer van die zelfzuchtige jeugd, en niet omdat ze liefde voelt
voor j o u .
En daarom is zelfbeheersching en onthouding, zoowel tegenover haar als tegenover
Costanza, mijn eenige mogelijkheid van een karig toegemeten, en des te kostbaarder
geluk.
***
In verscheidene dagen niet bij Costanza geweest. En hoe kan ik nog naar Vittoria
gaan? Als die eens aanhield? Als die eens meer van mij hield, dan ik vermoed?
Toen haar zoele handje maar een halve minuut op de mijne lag, was ik de kluts al
kwijt.
‘U weet natuurlijk niet, wat liefde is,’ heeft ze eens tegen me gezegd, toen ze boos
was. En had ze soms geen gelijk? Wéét ik wat liefde is?
Ik weet wat hunkeren is. Mijn heele leven heb ik gehunkerd naar liefde.
Ik weet ook, wat liefhebben is, liefhebben uit de wanhopige verte, die een halve
meter kan zijn.
En aan den anderen kant weet ik maar al te goed wat liefde is.... zonder liefde.
Maar de groote liefde, de volle, loutere liefde, die ken ik niet.
Zou ik Vittoria kunnen liefhebben, als Costanza er niet was? Nú heb ik medelijden,
genegenheid, en (laat ik het mijzelf bekennen) ik ben gevoelig, té gevoelig voor haar
nabijzijn.... Ze is ook zoo mooi, zoo zacht!
Maar zou ik die gevoeligheid, die ik niet kan uitstaan in mijzelf, ook hebben, als
jij, Costanza.... jij ‘Contessa’ - niet zoo eindeloos ver van mij af was, zelfs wanneer
je lieve oogen mij vol vertrouwen aanzien?
Dát moet het wezen, waarom Vittoria's nabijheid, zoodra zij lief voor mij is, mij
verontrust. Het is de eeuwige, onleschbare nooddruft van mijn leven, dat ‘niet weet
wat liefde is’.
***
Verroeste Della Noia!
Maar ik ben ook niet voor de poes, en niet voor niemandal meester in de beide
rechten!
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Wat bracht de post mij van morgen? De Vlinder van Januari retour! Met een getypte
briefkaart, waarin verwezen wordt naar den binnenkant van den omslag. Inderdaad
staat daar de waarschuwing te lezen, dat wie niet vóór 1 Dec. zijn abonnement opzegt,
geacht wordt het voor een nieuwen jaargang te hebben verlengd.
Met een vernuft, waarover ikzelf zéér tevreden ben, heb ik hem geantwoord, dat,
aangezien ik mij slechts voor een half jaar geabonneerd had, en hijzelf de opvatting
was toegedaan geweest, dat dit half jaar van Juni tot December liep, ik in elk geval
dus slechts dit h a l f j a a r l i j k s c h abonnement onwillens had voortgezet, en
bijgevolg mij geabonneerd achtte tot en met het nummer van Juni e.k. Ah zoo!
Wat hebben wij erover gelachen, bij Costanza aan de lunch! En wat hield zij mij
kostelijk voor den gek met mijn juridische talenten, een betere zaak waardig.
***
Een thee bij de jonge Malaspina's. En een echte verrassing. Wie kwam daar,
glunderend, aan Renée's arm, den salon binnen? Haar tachtigjarige oud-oom, de
Marquis de Lanternet.
Wat was het aardig hem terug te zien, gevierd, in dit van jeugd tintelende milieu.
De goede Pipo, die een bewondering heeft voor al wat Fransch is en zelf de taal vlot,
maar ai! met dat provinciaal-italiaansch accentje spreekt, hij heeft een vereering voor
dezen fijnsten aller Franschen, den tot wijsgeer geworden viveur, maar die een
charmeur gebleven is, charmeerend tot met zijn wijsheid toe.
Hij had weer een paar prachtige momenten. Na de thee zaten wij bijeen in den
fumoir. Met een onmiskenbare voldoening had men het erover, hoe het socialisme,
door de ontbinding der Aventijnsche oppositie, practisch in Italië was verdwenen.
‘Ja,’ kwam voorzichtig de Lanternet, ‘maar nu ben ik er nog niet zoo zeker van,
dat wij, bezittende klassen, daarom ook in 't gelijk zijn....’
‘Ik wist niet, oom,’ riep Pipo, ‘dat u roode neigingen hadt!’
‘Ik ben veel te veel aristocraat,’ glimlachte de oude heer, en wachtte even, zeker
van zijn effect, ‘....om geen socialist te zijn.’
Pipo kreeg een kleur. Hij kan er niet tegen, iets niet dadelijk te doorgronden, vooral
wanneer het zoo fijn gezegd wordt, in zulk een prachtig Fransch.
‘In mijn hart althans,’ voegde de markies er nog fijner aan toe.
‘Ah! in uw hart!’ triomfeerde Pipo.
‘Beste jongen,’ zei de Lanternet, ‘de werkelijkheid is vaak minder aantrekkelijk
dan de theorie. En het socialisme.... Klagen en eischen zijn nooit
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de mooiste bewegingen. Maar ónze bewegingen zijn óók verre van mooi! Onze
behoudzucht gelijkt wel wat ál te sprekend op het wangedrag van een gastheer, die
zelf in den gemakkelijksten fauteuil zou neerploffen en zijn gasten op harde stoelen
laten zitten, of die, als de schalen rondgaan, zijn bord zóó vol laden zou, dat er voor
de anderen niet genoeg overbleef.... Onze manier van doen, waar of niet? is smakeloos,
en niet welvoegelijk!’
Pipo en een paar anderen waren hartelijk beginnen te lachen.
‘Een onbetaalbare boutade!’
‘Volstrekt geen boutade,’ wees de oude levenswijsgeer terecht; ‘hoe slagen wij
erin, de armoede rondom ons niét te gevoelen als iets o n b e h o o r l i j k s van onzen
kant?’
‘Iets onbehoorlijks van onzen kant!’
‘Natuurlijk,’ zette hij door, in de zachte overtuiging, dat men aan zijn ouderdom
dwaasheid en wijsheid al evenzeer vergeven zou; ‘zoodra de bezittende klasse
werkelijk uit g e n t l e m e n zouden bestaan, zouden ze deze toestanden niet langer
kunnen u i t h o u d e n .’
En als Pipo meer dan sip keek:
‘'t Is noodig, mijn beste, dat wij innerlijk veranderen, en geen plezier meer hebben
in wérkelijke, érge.... onbeleefdheid.’
‘U heeft groot gelijk, markies,’ bracht ik in het midden, ‘ongelukkigerwijze worden,
juist in dezen tijd, de goede manieren meer en meer opzij gezet.... Zelfs groeten acht
men niet meer noodig. En wie antwoordt nog op een brief, als hij er geen voordeel
in ziet? De wereld is er verder dan ooit van af, gentlemanlike te gevoelen....’
‘Ja,’ peinsde de grijsaard, wiegend met het hoofd, ‘la gentilezza.... la courtoisie....
het zijn móóie woorden.... zeer mooie wóórden....’
***
Gedurende vele weken schreef ik niet in dit schrift.
Ik open het weer, omdat ik mij zoo dankbaar gevoel. En ik gevoel mij dankbaar,
omdat.... Is niet alles goed geworden rond mij heen?
Vittoria zond mij een briefje: zij was moe, maar veel rustiger, alsof zij genezende
was van een zware ziekte. Ik moest haar vergeven, dat zij zoo dwaas tegen mij had
gedaan. Zij had ook weer een plaats als typiste, in de morgenuren.
Vanmiddag was ik even bij haar, en zij was zoo lief en aanhankelijk en tegelijkertijd
zoozeer zichzelve meester, dat het mij ontroerde, maar op de goede manier.
‘Weet u,’ zei ze, ‘uw weigering toen, heeft mij het geloof aan de menschen
teruggegeven.’
En met Costanza is alles in groote harmonie. Zij raadpleegt mij over
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allerlei dingen, of ik de voogd was van de kinderen. En gisteren sprak zij van ons
samen als van ‘wij’.
‘We moesten hem eens naar Engeland kunnen sturen in de vacantie,’ zei ze. Het
ging over Piero's opvoeding. De jongen heeft geen kwaad hoofd; maar er zit zooveel
sport in, dat er weinig anders meer bij kan. Zijn talen zijn erbarmelijk, terwijl zijn
moeder even goed Fransch en Engelsch spreekt als Italiaansch. 't Is waar, haar man
schijnt ook een bitter slecht linguist te zijn geweest.
Ik heb over het geval nagedacht, en ik ga haar voorstellen - als mijn nicht Mary
tenminste weer den zomer in Zwitserland doorbrengt met de jongens - Piero een paar
maanden in dat milieu te doen logeeren. Dan had hij sport en Engelsch in één klap.
En wat ik het goed vinden kan met Carlo. Van Piero houd ik evenveel, maar Carlo
staat mij nader. Hij neemt mij mee naar zijn kamer, en daar onthult hij mij wat
niemand weet: hij is wanhopig verliefd, en hij schrijft verzen. Ontstellend is de vurige
overgave en de zuiverheid van zulk een jong hart. En ík, waar heb ik het aan verdiend,
het geopend te zien, voor mij alleen?
‘De Biel’ zeggen ze allemaal. Soms zegt Piero zelfs ‘James’.
Een groote dankbaarheid vervult me.
***
Is het niet, of ik eerst nu, op mijn ouden dag, begin te slagen in de school van het
leven?
Ben ik nog altijd ‘minister van nuttelooze zaken’? Moeder, moordend was uw
ironie. Als een druppel fataal gif viel die booze bijnaam in mijn bestaan; en niet
alleen accentueerde hij, wat er in aanleg nutteloos wàs, maar bij voorbaat deed hij
mij twijfelen aan al, wat ik ondernam.
Was ik niet een paar maal in mijn leven in de gelegenheid, op te treden als een
soort autonoom gezant van zaken, die lang zoo gek niet waren? - die zoo gek niet
geweest zouden zijn althans, als de wereld en.... ikzelf niet zoo gek waren gebleken!
Het denkbeeld bijv. dat de Fransche staatsman ‘tout à fait juste’ noemde, ‘et même
très ingénieuse’, - had ik het, zeker van mijzelf, spelenderwijs kunnen suggereeren,
ik ware het menschdom misschien een minister van lang geen nuttelooze zaak
geweest.
Maar de sarrende qualificatie verliet mij niet, en ik verdedigde mij ertegen in een
memorie van twintig folio-vellen, die juist van mijn denkbeeld.... de grafsteen werd.
Minister van nuttelooze zaken, ben ik het nog, Costanza? Het is, of er een ban van
mijn leven wordt opgeheven.
***
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Weer zijn er weken voorbijgegaan. Begin ik het plan van deze schriften ontrouw te
worden? Gelukkig de volken, die geen geschiedenis hebben!
Maar er is geschiedenis! En hoe!
Er is mijn gloednieuwe passie voor - wie had het ooit geloofd? - den football!
Bijna elken Zondag tijg ik met Piero mee naar het stadion.
En er is mijn oude liefde voor het schaakbord, waarop Carlo en ik ridderlijk ons
vernuft wetten, als wij niet, op lange wandelingen, dwepen met de bloesems en de
vogels, en ik mij weer de jongen voel van het dichterlijk dagboek uit het Devon
mijner jeugd.
Fiammetta speelt dam met mij - ‘dama’ - en ik verlies, gelijk het behoort, het spel
der jongedames-listen.
En binnenkort zullen al deze gebeurtenissen overschitterd worden door twee
doodverwonderde, ronde brilleglazen....
Mijn monocle was stukgevallen; ik wilde een nieuwen bestellen, schertste met
den winkelier over de ‘caramella’, zooals dat miserabele ding hier heet.
‘Maar het is toch niet nóódig, Signore, een monocle te dragen, als u dat niet prettig
vindt....’
Open mond.
‘Waarom neemt u niet 'n bril met één gewoon glas erin.... dat wordt zoo vaak
gedaan.’
Tableau.
En zoo geschiedde het in zijn zevenenvijftigste levensjaar, dat Jhr. Mr. James de
Beyll uitvond, hoe een monocle niet absoluut nóódig is voor iemand met één bijziend
oog.
Ik ga dus een schildpadden apenbril dragen. Die past ook nog beter bij het
‘apensnoet’.
Maar het is mij, of die scherts geforceerd klinkt en mij niet meer afgaat.
Wat zal Costanza zeggen van mijn bril?
***
Sinds een week ben ik ziek. Eerst een paar dagen hooge koorts; een stevige influenza;
nu nog de naweeën ervan. Ik heb aan Vittoria mijn schrift gevraagd. Zij kwam mij
gisteren opzoeken, zonder van mijn ziekte te weten, werkelijk als geroepen; want de
verzorging in een hôtel is niet alles. Dadelijk bood zij zich aan, om mij 's middags
gezelschap te komen houden en wat orde te stellen op het een en ander. Zij zit nu bij
het venster, geheel verzonken in 'r lectuur. Die Farfalla van Maart schijnt boeiend.
Daar straks liet ik telefoneeren aan Costanza, bij wie ik morgen zou zijn gaan eten.
Zij zijn een paar dagen naar den Mugello geweest.
Nu word ik toch weer duizelig....
***
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Ik ben gelukkig. Het is al een toestand van geluk, herstellende te zijn. Je bent zoo
uitgerust en zoo gevoelig voor indrukken. Je voelt iets jongs binnenin je, iets teers
en zuivers, of het leven opnieuw begon.
En in dat heerlijk reconvalescentie-gevoel gedrenkt, doorproef ik al, wat in den
laatsten tijd het leven mij gaf: de gave genegenheid van Costanza, de trouwhartige
aanhankelijkheid van Vittoria.
Ik heb opnieuw over Alberto met haar gepraat, zonder dat zij opstandig werd;
maar zij antwoordde evenmin. Laat zij mij praten, omdat ik ziek ben? of begint zij
Alberto te verdragen, omdat er een ander aan den horizont verschijnt?
Morgenochtend komt Costanza. Zij heeft daareven doen telefoneeren.
***
Ik neem weer mijn schrift ter hand, hoewel ik eigenlijk te moe ben. Maar dit mòet
ik noteeren.
Ik zat dus òp, in den salon naast mijn slaapkamer, wachtende haar bezoek, mijn
bruin fluweelen coin-du-feu met de zwarte brandebourgs aan, en mijn nieuwe bril
naast me.
Diezelfde bril bracht mij, ongedacht, een groote vreugde.
Toen zij eindelijk tegenover mij zat, haalde ik hem te voorschijn, trotsch er nu
eindelijk als een gewoon mensch uit te zullen zien.
‘Hoe staat hij me.... m'n apenbril? Mijn monocle is stukgevallen.’
Zij begon te lachen.
‘O! heel goed!’ zei ze, ‘Best! Maar 't spijt me toch van den monocle.’
‘Wat, die ellendige caramella?’
‘Ik háát monocles,’ stemde ze toe; ‘maar als je eenmaal.... op iemand gesteld bent,
dan betrek je zelfs de gekke en de leelijke dingen in je genegenheid.’
Ik ontroerde sterk; ik kon bijna mijn tranen niet bedwingen, keek haar aan, stak
haar mijn hand toe.
Ze drukte die even, heel zacht, en zei:
‘Maar de “apenbril” komt ook wel in de gunst!’
Costanza, dat je werkelijk zooveel om me geeft! Natuurlijk, ik wist het wel. Toch
was dit kleine oogenblik misschien het gelukkigste van mijn leven.
***
10 April.
Voor het eerst weer bij Costanza geweest. Een heerlijke lente-dag! Wij wandelden
door den tuin. Ik gevoelde mij zoo licht op mijn beenen en zoo jong in mijn hart.
Misschien was het alles nog een effect van zwakte.
Wij bekeken de vroege bloemen, de hoog uitgeschoten, als wilde blauwe
hyacinthen, de teergeurige fresia, de welige, gele narcissen.
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Nu en dan, onder het kijken, lei ze even haar hand op mijn arm.
Die aanraking doortintelde mij zoo, dat ik, in mijn gevoeligen staat, er bijna van
duizelde.
Het was te veel. Ik voel, dat het te veel was, Costanza.
***
Een plooitje even zus, een lachje, dat even meer zóó trekt, en voor 't heele leven bindt
ons de liefde aan een gelaat.
Is dus de liefde iets oppervlakkigs? Nuttelooze vraag. De liefde bront uit diepe
geheimen. In een klein verschil van gelaatslijnen wordt vaak een groot verschil van
ziel geopenbaard.
Maar waarom is m i j n ziel bestemd, juist dié bepaalde zielsschakeering lief te
hebben, die hoort bij het plooitje even zus, of het lachje, dat even meer zóó trekt?
***
Zij zat een borduurwerk te doen, het hoofd boven de bezige handen gebogen.
Zij hief het op en zag mij aan. Een blos kleurde haar wangen, haar slapen. Haar
oogen hadden een verdiepten glans. Een teer wit krulletje wiegde langs haar roode
oor.
Zóó lief was haar gezicht en zóó bekoorlijk, dat ik moeite had mij te beheerschen.
Costanza, waarom wordt de liefde zoo dringend in mij? Ik weet niet hoe mijn
blikken te bergen, hoe mijn handen te bedwingen.
***
Zij kwam mij halen in haar auto, om samen naar de Berardi's te gaan. Fiammetta en
Piero hadden dat zoo bedisseld.
Prachtig zag zij eruit, met het glinsterend bruine ‘rat musqué’ van haar bontmantel,
ruig langs haar zoele, fijndoorbloosde wangen.
Ik kon mijn oogen niet van haar afhouden, en alsof zij in het kleine hokje van den
auto dien blik voelde, haar glimlach trok weg.
***
Ik lijd, Costanza, ik lijd aan mijn liefde, en ik ben zoo bang, dat je het merken zult.
Het is niet, mijn lief, dat ik je begeeren zou. Geen gedachte is verder van al wat
in mij is. Ik weet het immers, ik ben zevenenvijftig, en achter mij ligt heel mijn
leelijke sexueele leven. Terwijl jij, mijn engel, achter je hebt je huwlijk, waarschijnlijk
vol stille tragiek. Je te willen bezitten, zou monsterachtig zijn. Juist omdat ik maar
al te goed voel, hoe prachtig een loutere en volmaakte liefde moet wezen.
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Jij, mijn arme lieveling, heb je d i e liefde ooit gekend? Je hebt, vrees ik, de liefde
beschouwd als een door het huwlijk geheiligde plicht. En zoo je al te gezond was,
om er een afschuw van te hebben, een goedertieren medelij met het zwakke geslacht,
dat man heet, heb je zeker.
Maar ik ben te oud en te verdorven, om je de groote liefde, waarvan ik het bestaan
vermoed, te mogen en te kunnen geven.
Nee, Costanza, ik wil je liefhebben zonder eenig oogmerk. Maar wanneer de liefde
te hoog in mij stijgt, waarom mag ik je dan niet voor eenmaal in mijn armen sluiten,
zacht en eerbiedig, vol eindelooze innigheid? Waarom mag ik niet voor eenmaal
tenminste, je lieve handen met kussen overdekken?
***
Wij hadden een goeden dag tezamen. Er was antwoord van Mary. Ze zouden den
jongen Forteguerri met plezier een paar maanden logeeren. Van mijn idee: paying
guest, mocht niets inkomen, maar dat zei ik er niet bij. Het was een geheel persoonlijk
voorstel van mij geweest, om meer kans van slagen te hebben.
In de Via Collina groote vreugde. Piero was blij als een kind, en vol plannen en
vragen over het onbekende Zwitserland. Het was James vóór en James ná, en
Costanza's lieve oogen schenen zonnig over ons beiden. Wat kan ze er soms jong
uitzien den laatsten tijd!
Geen enkele wanklank. Wist ik maar altijd bedrijvig te zijn en mij nuttig te maken
in dit huis, - dan konden wij duurzaam gelukkig wezen. Wij waren het immers, nog
zoo kort geleden!
Wat is er toch gebeurd? Wat is er toch veranderd? hoe? wanneer?
***
Mary schreef in een post-scriptum ook nog over Joan. Die had Holland vreeselijk
interessant gevonden, delightfull, glorious! Zoo vreemd opgewonden had Mary haar
nooit gezien. Maar over mij kon Joan niet spreken, zonder scherp te worden. - ‘Wat
heb je haar toch misdaan?’
Mary vermoedt, geloof ik, hetzelfde, dat ik wel eens gedacht heb.
Zou het niet een t e wreed contrast zijn, dat Lady Woolsley, met critisch vernuft
en al, het er op toegelegd zou hebben mij te veroveren, - terwijl de liefde van mijn
leven, zelfs met haar liefsten glimlach, mij verre van zich houdt?
***
Mijn God, waarom deze kwelling?
Zoodra de kinderen erbij zijn, is alles als te voren, vroolijk en vertrouwelijk en
goed. Maar nauwelijks zijn wij op de een of andere wijze alleen, of een benauwend
zwijgen bevangt ons. Zij denkt misschien, dat ik wacht op
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iets; maar ik wacht nergens op. Ik moet alleen maar naar haar kijken, en ik vind niets
meer te zeggen.
Doch juist dat ík niets te zeggen vind, - dat zegt alles.
***
Maar is het niet mijn ziekelijke fantasie, dat Costanza nooit het geluk zou hebben
gekend? Wie weet, hoe ze van Mario gehouden heeft! Kan ze niet later misschien
dat goedertierene gekregen hebben?
Ik dacht te doorgronden, en misschien heb ik niets begrepen.
***
In een maand wel niet geschreven. Ik heb een dag of veertien door Umbrië gereisd,
Spoleto, Foligno, Gubbio, Perugia. Alles leek mij leeg en zinloos. Wanmorgen kwam
ik weer in de Via Collina. Costanza was alleen; zij had zitten lezen.
Ik wou haar de prentkaarten laten zien, die ik meegebracht heb, en een paar foto's
voor de kinderen. Ik stond bij haar stoelleuning, even raakte mijn arm haar rug.
Zij keek mij bijna smeekend aan. Maar hoe kan ik verhinderen, dat de liefde stijgt
in mij, en stijgt, en beeft in mijn handen en dringt door mijn oogen?
Ik doe jou lijden, Costanza; maar of ik niet dubbel lijd?
***
2 Juli, de wreede datum. 't Is nu al vier dagen later.
In den namiddag zou ik met Carlo de langbeloofde wandeling maken over den
Palatinus.
Ik wachtte even op den jongen. Zij zat aan haar bureautje en schreef nog gauw
even de briefkaart, die wij mee zouden nemen.
Ik zag naar haar even gebogen hoofd, de heerlijke lijn van haar hals.... Ik kwam
tot bijna naast haar, keek uit in den tuin, zag toen opeens van vlakbij op haar neer....
Een duizeling van liefde beving mij, ik voelde mijn hart stilstaan, ik hijgde, ik had
mij overgebogen.... Maar voor mijn lippen haar hals raakten, had zij zich omgewend.
Angstig kreunde ze:
‘Waarom, James? Wij hadden het zoo goed samen! Waarom alles te bederven?’
Haastig stond ze op, liet de kaart liggen, en ging de kamer uit.
‘James’, had ze gezegd, voor de eerste maal. En voor de laatste.
Carlo wroeg tot driemaal toe onder de wandeling, wat ik had.
Ik zou bij hen dineeren; ik kon er mij toch niet opeens aan onttrekken? De kinderen
zouden gemerkt hebben, dat er iets gebeurd moest zijn. Dus ging ik met Carlo langs
mijn hôtel, om de post te halen. Die post kon mij niets schelen, maar zoo doe je. Wat
vonden wij? De Farfalla van Juli! Ik
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deed verontwaardigd en of ik radeloos was: - tòch het tweede half jaar! En Carlo
lachen, lachen, tot hij er ook ‘James’ bij ging zeggen. De Farfalla moest mee naar
huis!
Het werd een groot succes! En onder al het lachen door, zag ik Costanza aan, als
om vergeving te vragen. Zij keek bedroefd, ontweek mijn blik.
‘Maar ik wíl dien Vlinder niet meer!’ hield ik wanhopig vol; ‘wat moet ik doen?’
‘Zeg, dat je dood bent,’ riep Piero opeens. Hij heeft meer van die gekke invallen.
‘Ja, laten wij schrijven, dat hij dood is!’ juichte Fiammetta.
‘Kinderen....!’ protesteerde Costanza.
‘Nee, nee, een kostelijk idee! Wij sturen de Farfalla terug, en Fiammetta schrijft
er een tragisch briefje bij, dat de Biel dood is!’
Er werd dadelijk postpapier gehaald. Een paars velletje; paars was toepasselijk.
‘Monsieur le Marquis. J'ai le triste devoir de vous communiquer que Monsieur
James de Beyll, malheureusement, est décédé le 30 Juin, et par conséquent j'ai
l'honneur de vous renvoyer le numéro de Juillet de la Farfalla.’
Geteekend: L. Vicomte de Bex. (Want Piero's reis zou over Bex gaan).
De drie hoofden waren bijeen boven het paarse velletje, waarop Fiammetta schreef.
Ze proestten van het lachen, vooral om dat ‘malheureusement’.
En Costanza, werktuigelijk meelachend, zag over hun hoofden heen mij zoo vreemd
aan, dat ik wist: er is iets onherstelbaars gebeurd.
‘Monsieur James de Beyll, malheureusement, est décédé....’
Wat een grap om mij mee te amuseeren, te amuseeren!, als ik goed oud zal zijn!
Ik zou dit schrift aan flarden kunnen scheuren.
***
Ik heb een onderhoud gehad met Costanza. Ik heb haar gezegd, dat ik haar liefhad,
natuurlijk, dat wist ze toch ook? maar dat ik mij zou bedwingen, voorgoed. Ik beloofde
het haar.
Zij keek mij aan. Zij antwoordde niet. Hoe zou ik ooit dien blik kunnen beschrijven?
Maar hij wou zeggen: ‘Arme kerel, je meent het zoo goed, en ik geloof je ook, zeker,
ik geloof je; maar het is alles nutteloos, wat je zegt; de toestand was immers al
wekenlang onhoudbaar? Er is iets gebroken tusschen ons, dat niet meer heel gemaakt
kan worden: het onuitgesprokene.’
Ik kan niet meer schrijven in dit schrift.
***
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Deze laatste week heb ik haar nog tweemaal gezien, doch niet meer alleen.
Wij vertrokken een uur na elkaar. Zij met Fiametta en Carlo en de drie bedienden
over Genua en Turijn naar Courmayeur; ik met Piero, over Florence en Milaan, naar
Zwitserland.
In den buitenzak van mijn valies stak - dien morgen-zelf uit Napels terug ontvangen
- het Juli-nummer van de Farfalla, het adres vermeerderd met drie woorden: Aux
héritiers de M. James de Beyll.
Ik moest niet eens meer lachen om het taaie dóórbijten van het parelend gebitje,
en ik liet het prul niet eens meer zien. - Aux héritiers de M. James de Beyll! Ah oui!
il est bien solidement mort, Monsieur James de Beyll!
De reis met Piero was een starre droom. Ik houd van den jongen, en ik vraag mij
af, hoe het mogelijk is. Is hij niet Mario Forteguerri? Vertegenwoordigt hij niet het
ongeluk van mijn leven?
En ik vraag mij af, hoe de reis uiterlijk nog prettig en gezellig kon zijn, met dat
zwarte, schrijnende brok in mijn kop.
Ik bleef twee dagen in Champéry. Het was niet noodig geweest. Piero was dadelijk
ingelijfd. Mary wou nog over Joan beginnen, doch dat wimpelde ik af.
En nu zit ik hier alleen, in mijn Parijsche garçonniere, remise à neuf!
***
Boulogne-sur-mer.
Ik kon het niet uithouden in Parijs. Waar zal ik het wèl kunnen uithouden?
Krankzinnige wereld! Waarom konden wij niet eenvoudigweg gelukkig blijven?
Waarom heb ik je zóó lief, dat je mijn liefde niet verdragen kunt? nee, dat ik zelf
mijn liefde niet dragen kan, zoolang ik bij je ben?
***
Ostende. Ik haat deze Noordzee-badplaatsen. En naar Italië wil ik ook niet terug.
Ik heb het gevoel te stikken in het absurde van mijn liefde, die toch niets vroeg dan
te mogen liefhebben met mijn hart alleen. Waarom heb ik gesproken? Waarom
hebben mijn oogen gesproken?
Deze marteling is erger dan de wilde smart van mijn jeugd.
***
Een briefje van je. Ik kuste je woorden. Laat mij hier althans je mogen liefkoozen,
waar wij onder.... woorden zijn. De jouwe weet ik uit mijn hoofd.
‘Mon très cher ami, je suis si triste sur votre compte. J'étais tellement heureuse de
vous avoir retrouvé, et j'avais pensé que notre âge nous eut permis de se tenir
compagnie sans aucune ombre possible.
Je l'espère encore; quand un peu de temps sera écoulé.
Sachez que je vous porte la plus profonde sympathie, et que je reste toujours votre
toute dévouée
Costanza Forteguerri.’
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Un peu de temps? Helaas, Costanza, er is geen verhelpen aan. Er is eenmaal dat
noodlottig teveel in de eene schaal, en het evenwicht is een onmogelijkheid.
Misschien, als ik goed oud zal zijn. Hoe oud is goed oud.... als je zoo leelijk bent
en zoo hartstochtelijk als ik?
***
Twintig jaar geleden bezat ik een aluin-blok - voor ná het scheren - in een doosje,
waarvan het étiquet mij dagelijks vermaakte. Een idioot met opgestreken katte-knevels
hield zijn wang op voor een welig gelokt meisje, en daaronder deze dialoog:
Zij: ‘Oh, mon ami, que ta barbe est douce aujourd'hui!’
Hij (welvoldaan): ‘C'est que mon coiffeur m'a passé le bloc Hyalin.’
Sinds langen tijd had ik dat doosje weggegooid. Vanmorgen vraag ik een stuk aluin,
en de kapper reikt me over: le bloc Hyalin!
Een moderner idioot houdt zijn wang op, maar nog steeds luidt de stupiede dialoog,
die toch een poovere portie liefde inhoudt:
‘Oh, mon ami, que ta barbe est douce aujourd'hui!’
‘C'est que le coiffeur m'a passé le bloc Hyalin.’
Ik benijd eiken idioot, dien ik tegen kom op straat.
Wie is er armer en misdeelder dan ik?
***
Ik haat menschen, die zich beklagen.
***
Ik zag op de ‘Digue de mer’ een afzichtelijk verminkte. Op twee roode kooten en op
twee verdraaide hompen van schoenen, scharrelde hij als een viervoetig dier het
trottoir langs.
En als een golf sloeg de drang door mij heen, bij hem neer te knielen en mijn
leelijke gezicht aan zijn gore wang te leggen. Mijn gelijke, mijn broeder!
Maar ik deed niets. Ik gaf hem een frank en liep voorbij, met in mijn hart de wonde
mijner nutteloosheid.
En ik bedacht, dat ik mijn apenbril op had, ‘die ook wel in de gunst zou komen....’
EINDE.
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Haat
door M. Mok
In den nacht - geen drift kan mij ontroeren
dan de vernietiging, de wanhoopsslag,
die bliksemend de lijven treffen mag
en uitbranden den smaad van hun rumoeren.
Niets blijft mij over dan den haat uitvieren,
een laatste streeling voor het ziek gemoed;
den dood te zwaaien onder deze dieren:
alomme stilte - dan is leven goed.
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Mevrouw Christina van Keldoenck
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
EN twee jaar later riep Dominee haar tot zich. Mevrouw Christina!
En ze ging, want Dominee was reeds dicht bij den dood.
Hij zat daar maar stil te staren in een zonnig tuintje, te turen op wat vlinders en
bloemen.
De Domineesche sprak van beter worden soms.... en goedig praatte hij met haar
mee.... maar hij wist beter. O! hij wist beter.
Toch zat hij daar behagelijk en goed, toch wilde hij zoo graag nog heel eventjes
blijven.
Er was nog zooveel.
Er was ook Mevrouw Christina en haar beklagenswaardig lot.
Mevrouw Christina was neergezegen in het rozentuintje en het was wel een heel
mooie dag. Hij neigde die dag juist even naar den avond. Maar er waren nog zooveel
kleuren en geuren en te verblijven in het tuintje was goed.
Ze vond hem niet gansch meer van de aarde, zoo doorschijnend, zoo wit en zoo
lief.
Hij was het al wijze voorstadium ingetreden der gebenedijden waarin niets dan
goedheid wordt gekend.
Van de lieve Heer, sprak Dominee, die alle harten kent.
‘En onze zonden nam hij op zich.’
Mevrouw Christina!
Christina, ga terug naar Keldoenck, de menschen hebben je daar zoo noodig.
De menschen, de boeren, wist Christina, de boeren die bonkten door haar leven,
vergleden in haar droom.
Te voet ging ze door de dorpstraat, broeierig van zon. Christina, niet meer zoo jong,
een figuur in het zwart, als in trance.
De bleeke bakker stond voor de deur.
Daar! In de verte lag Keldoenck.
Ze waggelde aan de oprit. De lange allee, het sprookjeshuis dat spiegelt in zijn
grachten.
Wit, maagdelijk wit huis.
Ze had geen behoefte het huis te betreden; ze stond maar te staren naar haar geluk
en haar leed.
En Dominee zou dragen hare zonden tot voor den troon van God.
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Veertien dagen later betrok mevrouw Christina Keldoenck.
Trouwe Tonia was de eerste.
Ze veegde hoorbaar met haar hand langs haar neus, ze sloeg een verwoede dweil
door het marmer der vestibule.
En een voor een, als een slapend wicht de oogen op den nieuwen dag, opende
Keldoenck zijn luiken.
Dan verscheen ook Hendrik.
Hij heesch zich onmiddellijk in het prune met zilver.
Wel wat verfomfaaid!
Maar dat komt terecht.
De rose streepjes van 's morgens verkeeren alsnog in de stijfsel.
't Komt alles terecht.
Heeft mevrouw op Hendrik soms ook gewacht?
‘Neen, Hendrik, op je gewacht heb ik niet.’
Dagen en maanden, moeizaam gevormd tot jaren op Keldoenck.
Maar hoe is dat nu alles toch zoo wonderlijk gebeurd?
Hier stond ze voor Ignatius, haar toekomstige man, deze Christina die zoo jong
het leven beheerschte door voorbeeldige gratie.
Hier heeft ze voor hem gestaan deemoedig en zacht, duivegrijs, want gewikkeld
in een grauwe doek. Achteloos liet ze de doek naar achteren vallen en ze maakte
voor den bezoeker een diepe neiging; om haar heen was de klok gevormd door twee
volants van batist organdie en de lieve handen waarover fijngeborduurde strooken
vielen, hield ze gekruisd op het schootje; een zachte geur van ‘new mown hay’ vulde
de kamer. De oogen, in deemoed, hield Christina neer, want zoo tusschen de wimpers
nam ze den bezoeker wonder wel op.
‘Wilt u onzen tuin niet eens zien, mijnheer die Kale.’
Door de blauwe salon met zijn exotisch porselein ging ze hem voor, door de
papegaaienzaal, door de gele salon waar tusschen goudbrocaat een venster lachte als
een hemelpoort; langs kleine, gesleten stapjes voerde ze hem in den zon-doorstoofden
bloemenhof.
En zoo met blanke blikken, met pijpkrul die deinde, met geritsel van de wijdte der
rok, met lieve deemoed, is zwakke Ignatius veroverd op slag.
Hij trouwde de verarmde erfdochter van Keldoenck.
Hoe is dat nu allemaal zoo wonderlijk, zoo wonderlijk miserabel gegaan.
Was er een derde?
Ignatius, met pillen en poeders en hoofdpijn lag boven.
Op het voorplein, door olielampen flauw verlicht, schoven de schimmen; de
crinolines der vrouwen deinden zacht en intiem; kant en juweelen, juweelen en kant.
Van uit de zaaldeur die aanstond, trillerde muziek van klavier. En wel heel
bedwelmend hing oranjebloesemgeur op dat plein.
Zeer, zeer zwoel, overrijp was de Augustusnacht.
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Toen is ze naast dien derde gezweefd als een hemelsblauwe wolk.
Hij stamelde.
‘Een shawl, mevrouw, de avondlucht, hoe warm ook, is gevaarlijk,’ en hij wees
op de roos aan het koninklijk decolleté.
Ze lachte, vouwde deemoedig de handen over die gloeiende roos aan haar borst.
‘Ach, mijnheer, het zal me niet deren, het is nu zoo recht heerlijk in den tuin.
De schemerpaden namen hen op.
Hij was de veroveraar; hij droeg de shawl van purper met franje.
Met de onvergetelijke gratie van de vrouwen die de crinoline wisten te dragen, is
ze naast hem gezweefd.
Hij was de veroveraar en dat is toch gevaarlijk in zoo'n overrijpe Augustusnacht.
Langs schemerpaden, langs slingerpaden voerde hij haar veel te ver toch van huis.
Ignatius, voortdurend, voelde zich ziek.
Soms schreef hij haar brieven.
‘Christien, je moet weten, dat ik je liefhad. Christien, je bent alles voor mij. O,
was ik maar beter, en niet zoo'n stumperd, dan zou....’
Hij maakte de brieven niet af en hij verstuurde ze niet.
Ignatius vertrouwde zijn vrouw.
Zij mengde de poeders; zij gaf hem ter versterking en kalmeering, een dosis sterker
iedere dag.
Veel te veel van die bedwelmende dingen, veel te veel medicijn.
Heeft ze, heeft ze hem den dood ingedokterd, soms?
Kan zoo'n lieve hand de beker dan reiken?
De quadrille, mevrouw.
Kleine koningin in 't wit moire antique aan zijn hand geleid, danst Christina de
quadrille.
Vooruit.
Achteruit.
Chassez, croisez.
De quadrille, mevrouw.
Daar gaat ze, wit, als in een witte droom.
En kort daarna nam Ignatius het geheim van zijn sterven mee in 't graf.
Christina hield zich goed.
Ze spreidde voorzichtig het doodslaken terecht en ze herhaalde den bezoekers:
‘Ja, ingeslapen - ingeslapen - heel zacht.’
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Ze stuurde den palfrenier met een zendbrief, te paard. Van zijn zwarte hooge hoed
wuifde een lamfer van rouw. Ze wenschte in dien zendbrief: ‘dat het den Almachtige
moge behagen u hoog welgeboren nog lang voor dezulke rampspoeden te bewaren’.
Ze ontving de gasten ter begrafenis. Ieder der oude Heeren is zij een stapje tegemoet
getreden, ieder een klein eigen stapje. En ze zagen met voldoening, die oude heeren,
de rosse pijpkrul deinen bij 't buigen, ze zagen met verkwikking den wiegenden gang.
Christina, door gratie heeft 't leven beheerscht.
Maar twee dagen later brak een weerstand in Christina.
Ver van Keldoenck is ze toen weggevlucht.
Dagen en maanden... o vele... moeizaam tot jaren gevormd op Keldoenck.
't Mooie Keldoenck, met zijn glansparketten, met zijn brocaten, zijn fransche
tresoren.
Het witte torentje.... dat geheimzinnig is.
Christina weer woonachtig op 't huis.
De schimmen van oude goedgeschoolde bedienden, de verstelnaaister die je kent
van zoo klein, - palfrenier en koetsier.... de trouwe stem van Tonia misschien.
De boeren in wijden kring om haar heen, verweerde gotische koppen, weinig
woorden, een schaarsche lach die verkwikt.
Een goed vriend.... niet zoo veraf.
En daarbij moet het dan blijven.
Zoo schijnt het genoeg.
Het leven is lapwerk, een stukkendeken, meer niet.
De dood staat onverbiddelijk tusschen twee menschen.
Er is een mausoleum in een park, waar de vogels wel zingen en de dooden zijn er
niet zoo heel erg dood.
Sommige dooden kunnen niet sterven; ze laten je niet met rust.
Er is Een daarboven die het oordeel heeft.
Hertrouwen dat is zonde.
Maar wij kleine menschen, weten er toch wat op te vinden en soms is dat heelemaal
nog niet zoo verkeerd.
Maar hoe ging dat hier op Keldoenck? Kwam het ook tot zoo'n edel compromis?
Neen, niets geen onpleizierige dingen hebben de muren gezien; geen
o n z e d e l i j k h e i d had er plaats.
Hoe geruststellend, hoe verfrisschend is dat.
't Mooie Keldoenck, de glansparketten, de brocaten, de fransche tresoren en dat
ongrijpbare dat men traditie noemt, alles onbezoedeld, alles even rein.
Het is dan, in alle eer en deugd.
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Een vrouw bewoont Keldoenck en ze krijgt af en toe visite, wel heel dikwijls, wel
heel lang.
Een oude knecht die opendoet.
Twee menschen zitten samen op een kuische canapé.... in de schemer liefst.
Degelijk praten.... glimlachen.... steun vinden.... troosten elkaar.
En dat is alles.
Op mijn woord.
Anders is hier niets gebeurd.
In den tuin, over de ophaalbrug, voetje voor voetje, zijn stap verschrikt de vlucht
vreedzame duiven.
Iedere dag weer opnieuw.
Erbarmen!
Want buiten elkaar kun je toch niet.
De visite op die kuische canapé.
Een hand die een andere soms grijpt.... iets langer vasthoud dan noodig wel is,
vechten tegen der gefolterden obsessie, het verleden dat nooit je verlaat.
Bidden dat God genade zal laten gelden voor recht.
Vertoonen het beeld van eerbaarheid en fatsoen.
Tevreden trachten te zijn met wat 't leven je schonk.
Iedere dag, als je elkaar maar even in de zielsmoede oogen hebt geschouwd, is
toch goed.
Ouder worden.... en anders is hier niet.
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Scena mundi
door A.J. Luyt
Over wereldschouwtooneel
Dansen wemelend figuren,
En wij kijken of zij duren;
Dát is ons bescheiden deel.
Maar dan wordt het ons te veel:
Enkel maar te mogen turen
Uit de zaal, ons levensuren
Lang, naar dat verdwaasd tafereel.
En wij klimmen langs de trappen
Over 't voetlicht op de planken....
Heu! nu treffen ons de klappen
Van des leiders zweep: wij janken!
Maar Publiek houdt dit voor grappen
En komt met applaus ons danken.
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Kroniek
August Vermeijlen
1872 - 12 Mei - 1932
De zestigste verjaardag van August Vermeijlen is een nederlandsch feest. Waarom
het woord Groot-Nederland te gebruiken? Al de landen waar de taal het nederlandsch
is, zijn nederlandsche landen.
Vermeijlen, die met Prosper van Langendonck, Cyriel Buysse en Emmanuel de
Bom, het tijdschrift ‘Va n N u e n S t r a k s ’ (de vlaamsche Nieuwe Gids), stichtte
en leidde, Vermeijlen, de schrijver van D e Wa n d e l e n d e J o o d , van de prachtige
opstellen E e n e J e u g d , K r i t i e k d e r V l a a m s c h e B e w e g i n g enz., van
de voortreffelijke G e s c h i e d e n i s d e r E u r o p e e s c h e P l a s t i e k e n
S c h i l d e r k u n s t , van dat niet minder uitnemende boekje: Va n G e z e l l e t o t
T i m m e r m a n s , Vermeijlen, de eerste Rector der eerste Vlaamsche Universiteit,
de Gentsche, is een figuur van groote beteekenis voor de geheele nederlandsche
cultuur. Hij is in de eerste plaats een vlaamsch, dat is dus in ruimeren zin een
nederlandsch kunstenaar. Zijn Wa n d e l e n d e J o o d is een der voornaamste werken
onzer nederlandsche, noord- en zuidnederlandsche litteratuur. Dat men het hier in
Holland veel te weinig kent, het is schande genoeg voor ons ‘hier in Holland’, die
waarachtig toch niet op heel veel geschriften van zoo hooge dichterlijke houding,
zoo diepen zin, zoo machtige werking kunnen roemen. Maar als men daaraan gaat
denken, dan doemt er zooveel op dat onze schande is. Wijzer en méér waard zou zijn
ons van stonde aan te beteren en althans ‘De Wandelende Jood’ te lezen en te herlezen.
Uitgevers, geeft er bij deze gelegenheid eens een mooien en toch goedkoopen herdruk
van!
Wat Vermeijlen speciaal voor Vlaanderen is - een geestelijke leider, een aanvoerder
in hoogsten zin - zal men op 12 Mei en omliggende dagen in Vlaanderen zelf wel
doen weerklinken. Wat hij speciaal voor ons Nederland - Nederland in engeren zin
- beteekent? Het is in de eerste plaats, dat wij zijn prachtige, hartstochtelijke taal,
zijn stoere en klare volzinnen, die bij al hun gedreven kracht toch ook zoo innig
gevoelig zijn, kunnen lezen, immers zijn taal is onze eigene. Maar het is tevens, dat
ook wij, o o k w i j , in hem een aanvoerder bezitten, een strijder op het bolwerk
onzer cultuur, een trots en een glorie van onzen stam, een grooten, diepen en fijnen
geest en die volbloed dietsch is.
De wereld zal den eenvoudigen, liefst stillen en teruggetrokken Vermeijlen in de
komende dagen misschien wel eens wat erg onveilig voorkomen. Schoon ettelijke
malen, ja nog dagelijks, gedwongen zich manmoedig op den voorgrond te plaatsen
- hij is een vechter waar dat noodig is! -
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heeft hij toch kans gezien zich met een sfeer van ingetogenheid te omringen, waardoor
ons zijn figuur nog mooier en voornamer voorkomt, waarom hij ons nog dierbaarder
is.
Een groot en bewonderenswaardig voorbeeld, voor nu en - altijd!
H.R.

Boekbespreking
Johan Fabricius, Komedianten trokken voorbij, den Haag, Leopold's
U.M., 1931.
Fabricius' nieuwe roman is de eerste van een trilogie. De titels van de volgende
boeken staan al vóór in dit deel vermeld. Men mag dus hopen - gezien het tempo
van dezen auteur! - dat zij zich geen lange jaren zullen doen wachten. Onder deze
omstandigheden zou het zeer zeker verstandiger zijn alle oordeel op te schorten tot
het geheele werk is verschenen.
Maar verstandig zijn moeten wij in deze moeilijke tijden al zoo akelig dikwijls!
En waarom ten slotte, ook de lezers van Elsevier's niet nu reeds even op deze
interessante verschijning gewezen en hun gezegd: wilt gij geboeid en bekoord worden,
meegevoerd naar een ouden tijd en een verre stad - maar waar de menschen al net
even oermenschelijk, en net even onverstandig waren als gij en ik! - lees dan weer
dit nieuwe boek van onzen knappen en geestigen jongen romancier, wien de verhalen
uit het hoofd schijnen te springen als Pallas Athene uit dat van Zeus, kompleet, gaaf,
gehelmd en geharnast, trouwens door hun sterke levendheid haast immuun tegen
critiek! Een boek van meer gehalte - en evenveel geest - als het ‘Venetiaansch
Avontuur’, deze ‘Komedianten’, en als ik wel zie, ook met ‘Mario Ferraro’ vergeleken,
niet zonder vooruitgang in bouw en bezonkenheid. Het eerste gedeelte, en al wat
over het klooster handelt, is van een prachtig-forschen aanpak, sterk en geslaagd tot
in alle détails. Wat het verdere betreft zou ik alléén even willen vragen, of inderdaad
een paar eeuwen geleden een italiaansche bisschop in zijn paleis woonde zonder
andere bediening dan een oude keukenmeid - zelfs zijn koetsier lijkt extern - en ook:
van welken kom-af de kankerzieke vader van Antonio, den doodkistenmaker, wel
mag zijn, dat hij zijn woorden en volzinnen zoo keurig, zoo fijn beschaafd en
fijngevoelig weet te kiezen en te vormen. Overigens - maar neen, het overige toch
maar liever ná de verschijning van ‘De lokkende Verten’ en ‘De Dans om de Galg’.
H.R.

C.M. van Hille-Gaerthé, Achtergrond, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1931.
Tot achtergrondfiguren, bescheiden en opofferend, warm voelend en hard
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werkend, heeft mevrouw van Hille zich altijd aangetrokken gevoeld - met een
eenvoudig verhaal van zulk een stille figuur wist zij ons ook ditmaal te boeien, ja te
ontroeren soms. Toch wel een heerlijke gedachte, dat er nog zulke menschen bestaan
als de Jet in dit boek! Menschen die zich weten te onderschikken aan het lot, die
blijmoedig een levenstaak kunnen aanvaarden, ook al gaat dat in tegen hun diepere
verlangens en eerzuchtiger gedachten.
Wekt een verhaal als dit ook nog andere emoties, of een ander gevoel in ons op,
emoties die meer tot de artistieke of aesthetische, de hoogere zijn te rekenen. Ik
geloof van niet. Wij waardeeren de stil-genuanceerde karakterteekening, den
beschaafden stijl - foutloos, maar ook zónder hoogtepunten - wij waardeeren en
beamen werkelijk veel. Maar dáár moet het ook bij blijven.
H.R.

Marie van Dessel-Poot, De Uittocht, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931.
Een boek waarover het eigenlijk moeilijk valt te schrijven, omdat er positief noch
negatief veel van te zeggen valt. Het is een rustig, goedverantwoord verhaal, dat
echter in zijn geheele opzet lichtelijk schoolsch aandoet. In de schilderkunst zou men
zulk een werkstuk ‘academisch’ noemen. Het is zoo zeer in den vorm, dat men er
weinig op kan af dingen; zelfs het gegeven is aardig, de psychologie is behoorlijk,
men vindt er van allerlei wat in den regel een roman stoffeert: natuurbeschrijvingen,
milieubeschrijvingen (boeren), een noodlot en dit alles met vrij groote zekerheid en
ook met eerlijkheid vertolkt en toch.... het ontroert niet. Wat is het toch, dat wat als
een vonk van een ziel overspringt naar de onze, ons warm maakt, onzen innerlijken
blik verwijdt, ons leven verdubbelt in het aanschouwen? Het is het rhythme der
geestelijke bewogenheid, dat in kunst tot schoonheid voert; de inspiratie, het schouwen
met het woord. Hoezeer ik ook verstandelijk de kwaliteiten van ‘De Uittocht’
waardeer, ik mis er de ademtocht van de ziel, de koelte van den geest. Toch zijn er
enkele tafereelen, waarin men waarneemt, dat de schrijfster iemand is met een reeds
gelouterde liefde tegenover het leven.
JO DE WIT

J. van den Tempel, Jacqueline Vrijlieff, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon, zonder jaartal.
Dit boek is niet zoo zeer schoolsch, als het boven besprokene, integendeel het tracht
zelfs vrij te zijn, maar het is dat toch nog niet geheel. Er is een zekere gedwongenheid
in den stijl, die typische gedwongenheid van iemand die van nature niet bepaald goed
schrijft. Toch is dit wel een doorleefd, menschelijk boek. Een merkwaardige
geschiedenis. Een jonge vrouw uit het
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volk, de dochter van een timmerman, weet zich door eigen kracht en aanleg omhoog
te werken tot de stichtster en bezitster van een aantal groote modepaleizen. De auteur
heeft getracht stap voor stap haar ontwikkeling, haar streven te volgen, heel die
merkwaardige structuur van eerzucht, droom, verhevenheid en zakelijke koelheid te
ontleden. Geheel gelukt is hem dat zeker niet. Maar toch heeft men onwillekeurig
bewondering voor hetgeen hij aangedurfd heeft, voor de liefde-volle en tevens
sportieve lust, die hem bij het uitbeelden van zijn hoofdpersoon heeft vervuld.
Het gezin der Vrijlieff's, waaruit Jacqueline afstamt, is met een ontroerde warmte
geschetst. De schrijver doet steeds pogingen om objectief te blijven, en ook om goed,
en vooral indringend te schrijven. Hij heeft dan iets overbruisends, iets onbeheerschts,
wat zich vooral in te groote uitvoerigheid en te groote woorden uit. De broer van
Jacqueline is een bekende figuur in de socialistische beweging; ook over deze zijde
van het milieu worden wij goed ingelicht. Ook dat is liefdevol, uitvoerig gedaan. Het
is dus een dik boek geworden, een boek met een climax, met een zekere spanning,
maar niet ingehouden genoeg, niet genoeg nog van binnen-uit beleefd. Wat zijn wij
toch altijd topzwaar en betoogerig! We staan altijd min of meer op een kansel of
voor een vergadering. Wij laten te weinig aan de intelligentie van den lezer over; ten
slotte is de lezer ook een mensch, die een eigen zieleleven heeft, en die reageeren
moet. Het essentieele woord, dat suggesties in zich draagt, heeft dikwijls meer
scheppende waarde als de omschrijvende reeksen.
JO DE WIT

Stijn Streuvels, De oude Wiking, met houtsneden van Jozef Cantré,
Hilversum, Paul Brands Uitgeversbedrijf, 1931.
Dit kleine werkje van den Vlaamschen meester kan ik tot mijn groote spijt niet zeer
bewonderen. Het verhaal van Starkad, Hilga en Hroar vind ik buiten het kader liggen
van Streuvels' talent. Ik kan mij een oude sproke, een oude sage nooit anders goed
weergegeven denken dan met een achtergrond; de dingen moeten zinvol zijn
aangevoeld, en dit weten van den auteur straalt dan als verwarmend licht over het
oude verhaal uit. Ik mis in dit heldendichtje den achtergrond, ook de kinderlijkheid.
Laten wij zeggen: het is natuurlijk niet slecht, want het is van Streuvels, maar het is
niet sterk geïnspireerd. Het is wat dof en koel.
JO DE WIT

Jan H. de Groot, Vaart, Amsterdam, Uitgeversmij. ‘Holland’, 1931.
De tweede bundel van Jan H. de Groot beschaamt de verwachtingen niet, die wij
krachtens zijn debuut (‘Sprongen’) hadden van de ontwikkeling van zijn talent. Dat
verheugt ons van harte, want een dichter als deze
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heeft het niet gemakkelijk in onzen tijd. Hij beschikt over een zekere virtuositeit, die
hem blootstelt aan allerhande actueele verleidingen en waaraan anderen vóór hem
op jammerlijke wijze bezweken zijn.
Van de jongeren, die in onze dichtkunst ernaar streven te komen tot een
verwezenlijking van het christelijk element in de poëzie, is hij één onzer beste
verwachtingen. Een vers als ‘Kruisspin’ maakt bladzijden ‘theorie’ over dit onderwerp
overbodig en bewijst, dat het geen baarlijke onzin is, zooals velen ons zouden willen
doen gelooven, aandacht te schenken aan de specifiek religieuze worteling, die de
schoonheid toekomt, wanneer zij tot haar oorsprong wordt vervolgd.
De uitgeversmaatschappij ‘Holland’, die reeds menigmaal de jongere Protestantsche
dichters door haar ondernemingsgeest aan zich heeft verplicht, gaf ook dezen bundel
op bescheiden, doch zeer smaakvolle wijze uit.
ROEL HOUWINK

G.J. Peelen, Liefde's Metgezellen, Utrecht, P. den Boer, 1931.
Het spijt ons, dat de jonge dichter Peelen niet heeft kunnen wachten met het uitgeven
van een bundel zijner verzen. Hij had daaraan wijs gedaan en bewezen, dat hij
beschikte over een gezonde dosis zelf-kritiek. Het spijt ons te meer, omdat hij het
goed gevonden heeft zijn werk te steken in een veel en veel te weidsch gewaad,
hetgeen zoowel voor de uiterlijke verzorging van het boekwerk geldt als voor de
citaten, die hij aan de drie afdeelingen, waarin hij zijn bundel heeft gesplitst, doet
voorafgaan.
Peelen heeft talent - het gedicht ‘Doop’ op blz. 49 manifesteert dit nadrukkelijk;
doch dit talent is nog zeer jong en zeer onevenwichtig en heeft niets zoo zeer noodig
als bezonkenheid. Een dieper, een verantwoordelijker leven, dat niet toegespitst is
op de poëzie, maar op de werkelijkheid en op den Werkelijke, die achter deze
werkelijkheid staat en dien het soms behaagt door haar heen te spreken - deze dingen
zijn het, die de dichter krachtens zijn karakter en aanleg, vóór alles behoeft. De
religieuze ader, die door zijn verzen loopt, is voor alsnog zeer broos, en mist de
vereischte weerstandskracht. Het is er nog ver vandaan, dat zij gevolg geeft aan de
neiging van des dichters geestelijke constitutie, haar te maken tot de hartslagader
zijner persoonlijkheid. Daartoe zit hij nog te zeer verward in erotische ervaringen en
rhethorische vormgevingen.
Dit alles nu wijst erop, dat de heer Peelen zijn dichterlijke ontwikkeling heeft
geforceerd met deze bundeling. Wanneer hij straks tot het inzicht zal komen, dat er
een principieel verschil is tusschen een publicatie in een tijdschrift en in boekvorm
en hij de verantwoordelijkheid zal leeren verstaan, die de laatste met zich brengt, zal
hij te laat berouw hebben over zijn eerzuchtige voortvarendheid en zal het hem
spijten, dat hij zijn verlangens niet tijdig beteugeld heeft.
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Wanneer Peelen niet een jong dichter was, van wien men redelijkerwijs verwachten
mag, dat hij in de toekomst tot iets goeds in staat zou zijn, hadden wij aan zijn
eersteling niet zooveel ruimte besteed. Nu moge, voor de zooveelste maal (maar wij
hopen niet moe te worden het te herhalen, waar dat pas geeft), zijn voorbeeld voor
meerdere bundel-lustige leeftijdsgenooten staan. Waarom toch niet eerst gezorgd
voor een behoorlijken ‘staat van dienst’ in de tijdschriften en met het bundelen
gewacht tot het leven ‘vanzelf’ een rijp geworden periode afscheidt en zoo tot
inzamelen als het ware aanbiedt?
Er is nog altijd op de wereld - zelfs op onze oude, krakende wereld! - zoo ontzettend
veel dat belangrijker is dan een boek van zich zelf in de kast te hebben staan en
waarnaar het nuttiger en noodiger is te streven!
Verantwoordelijkheid en nogmaals: verantwoordelijkheid: tegenover zichzelf en
tegenover het maagdelijk papier, dat willig de boodschap draagt, die het medegegeven
wordt; en eerbied tegenover onze medemenschen, die slechts gediend mogen worden
met het allerbeste, dat wij te geven hebben.
ROEL HOUWINK

Dr. Bella Jansen, Moderne Duitsche Literatuur. Zeist, N.V.G.J.A. Ruys'
Uitgeversmij. Geen jaartal.
Uit de veelheid harer kennis heeft Dr. Bella Jansen in dit boek haar lezers ruimschoots
hun deel gegeven. Deze studie is een staal van eerbiedwekkende belezenheid, doch
zij is meer: zij geeft omtrekken aan te voren vaag omlijnde gebieden, zij scheidt en
verbindt verschijnselen en brengt althans een voorloopige orde in den chaos van het
heden. Als inleiding tot de moderne Duitsche literatuur zal dit geschrift uitstekende
diensten kunnen bewijzen; het geeft genoeg om tot een algemeene oriënteering te
komen en het geeft niet zooveel, dat het overzicht over het geheel verloren gaat.
Noodzakelijk voor een boek als dit, dat betrekkelijk aan de oppervlakte van het
geestelijk leven blijven moet, wil het zijn inleidende taak naar behooren vervullen,
is, dat het met korte tusschenpoozen kan worden herdrukt. Want het is uit zijn aard
gedoemd snel te verouderen; dit geldt in het bijzonder voor die gedeelten, welke zich
bezig houden met de letterkunde der jongeren en jongsten. Zoo zijn bijvoorbeeld
reeds thans de hoofdstukken vier (Oorlogs- en Revolutie-litteratuur) en zeven (Nieuwe
Problemen) niet meer op de hoogte van den tijd en eischen dringend deels herziening,
deels aanvulling.
Een groot euvel ten slotte van het boek is, dat het geen personenregister bevat.
Het is een dringend vereischte dit bij een herdruk te herstellen en de in het uitzicht
gestelde deelen van den reeks, waartoe het werk van mej. Jansen behoort, reeds
terstond van een dergelijk register te voorzien. Het is voor een duurzaam gebruik
ervan ten eenenmale onmisbaar.
ROEL HOUWINK
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Serie monografieën over filmkunst onder redactie van Mr. C.J. Graadt
van Roggen. No. 6. Fransche filmkunst door Dr. Elisabeth de Roos; No.
7. Amerikaansche filmkunst door Dr. J.F. Otten; No. 8. De Absolute Film
door Dr. Menno ter Braak; No. 9. De Komische film door Constant van
Wessem. W.L. en J. Brusse, Rotterdam 1931.
Voor hen, die voor de moderne filmkunst de belangstelling hebben, welke deze zoo
ruimschoots verdient, zullen deze boekjes in een behoefte voorzien. De beste van
deze vier monografieën is zonder twijfel die van Ter Braak, over de absolute film.
Ter Braak toont in een helder betoog ons de kern van de zaak en ontleedt met groote
duidelijkheid de verschillende begrippen omtrent het wezen van de absolute film.
Constant van Wessem zegt eenige behartenswaardige dingen over de Komische film
en het spreekt van zelf dat hij daarbij vooral aandacht wijdt aan Chaplin, maar de
beperkte omvang van deze boekjes maakt het niet mogelijk dezen grooten film-acteur
te geven, wat hem toekomt. De Fransche filmkunst is uitstekend behandeld door mej.
de Roos; men kan niet hetzelfde zeggen van Otten's oppervlakkige monografie over
de Amerikaansche filmkunst, welke eigenlijk de vraag doet rijzen of de serie niet
beter ware ingedeeld, wanneer de Amerikaansche filmproductie uitsluitend was
behandeld als deel van de komische film (No. 9), het historisch overzicht van Jordaan
(No. 2) en de geluidsfilm (No. 10).
J.S.

In het Tooverrijk der film, door Piet Kloppers. Uitg. N.V. Uitgevers-Mij.
Kosmos, Amsterdam.
Terwijl de bovenvermelde monografieën een begrip trachten te geven van wat het
wezen der film is, komt dit boek tegemoet aan den wensch van de soort lezers, die
aan de filmkunst de meest volstrekte maling hebben, maar daarentegen dorsten en
hongeren naar kennis aangaande het leven der filmsterren en de commercieele talenten
der filmmagnaten. Hoor, hoe de heer Kloppers de zijden dessous van Hollywood
wascht: ‘haar veelbewogen leven is een veelbewogen liefdesleven geweest, want
Pola is een grande amoureuse, wier affaires talrijk zijn geweest als de haren van haar
keurigaangestreepte wenkbrauwen....’ Het zij den schrijver dan ook van harte
vergeven, dat hij bij al die hoogst interessante mededeelingen, geen tijd had om zich
te bezinnen, dat niet Thomas, maar Heinrich Mann ‘Professor Unrath’ heeft
geschreven. Nou ja, dat zijn ook geen filmsterren....
J.S.

W. Schuhmacher in de Kunstzaal van Lier, Amsterdam
Van den aanvang van zijn kunstenaarsloopbaan af heeft de schilder W. Schuhmacher
een afzonderlijke plaats ingenomen tusschen de Nederlandsche schilders en wel door
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van het cubisme te hebben ondergaan, ontplooide Schuhmacher zich als een schilder
van ongewoon fijn tonalisme, afgestemd op den tweeklank grijsbruin, als een
teekenaar van voornamen stijl. Deze hoedanigheden, van een sterkte, die men niet
elken dag aantreft, hebben Schumacher gemaakt tot een schilder van rang, een der
weinige tijdgenooten, wier werk boven het probeersel, het experiment en het
gemakkelijk-vakkundige uit is.
Spanning en ontspanning volgen elkaar in zijn oeuvre op; nu eens spitst hij zijn
visie toe tot scherp-persoonlijke uiting, dan weer laat hij zich meer gaan op den
stroom van het leven, maar voortdurend blijft dit werk levendig en belangrijk,
voortdurend zien wij het groeien, en de ongeduldigen, die wel eens hebben geroepen
om meer kleur, krijgen een beetje hun zin. Tusschen al die grijzen en bruinen, oneindig
gevarieerd, komen soms warmere kleuren doorbreken, nog als bleeke zonnestralen
door een wolkenlucht, maar reeds een heller dag belovend. Of die dag, zwaar en vol
van kleur, bij Schuhmacher ooit zal aanbreken? Met zijn aard lijkt dat niet
waarschijnlijk.
Landschappen, stillevens en enkele portretten vertoonde Schuhmacher op een
kleine tentoonstelling van hoog gehalte bij Van Lier aan het Rokin, waar wij in den
loop der jaren al meer van hem hebben gezien. Als teekenaar heeft Schuhmacher
steeds uitgeblonken en al zijn kostelijke gaven als zoodanig kan men bewonderen
in de magistrale teekening ‘Blinde’: een oud man van zuidelijke allure, op bloote
voeten, geleund staande op zijn langen stok, de doode oogen blind starend. Deze
teekening treft door haar eenvoud en menschelijkheid en ik kan dat niet beter duidelijk
maken dan door haar te stellen tegenover dergelijke voorstellingen uit de barok,
waarin de expressie werd overdreven en uit de romantiek, waarin het gevoel werd
verweekt tot sentimentaliteit. Ook kan men deze teekening stellen tegenover de
voorstellingen van armoede van Jozef Israëls, waarin de zin voor het schilderachtige
en de liefde om medelijden op te wekken een niet altijd schoonen tweeklank
opleverden.
Ook in zijn laatste schilderijen, waarin hier en daar wat meer kleur dan gewoonlijk
doorbreekt, blijft Schuhmacher vooral belangrijk door zijn steeds wisselend spel van
uiterst delicate verhoudingen tusschen grijzen en bruinen, waarbij vroeger meer het
grijs, thans meer het bruin overweegt. Men wordt er altijd door geboeid, zoodanig
dat men de heele voorstelling vergeet en meegaat op den stroom van deze zachte
muziek. Toch is de voorstelling niet minder belangrijk, want hierin is het de teekenaar
Schuhmacher, die ons overtuigt van zijn vermogen om haarfijn te detailleeren zonder
de eenheid der compositie te schaden. Als zoodanig kan men hem beschouwen als
een voortzetter van vroeg-Nederlandsche en -Vlaamsche landschapkunst. Het
Hollandsch landschap schijnt hem echter niet aan te trekken: slechts in Italië en
andere zuidelijke landen schijnt hij zijn bezieling te kunnen vinden.
Vergelijking van Schuhmacher's landschappen met zijn stillevens valt vooralsnog
in het nadeel van de laatste uit; hoewel zijn stillevens (de meeste
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met visschen) buitengewone kwaliteiten bevatten, lijdt de compositie nog al eens
aan een zekere verstijving en kan ook de kleur niet altijd overtuigen. Maar ik moet
een uitzondering maken voor het groote stilleven met visch, dat hierbij is afgebeeld
en waarin alle gaven van dezen schilder aanwezig zijn. Heb ik er één aanmerking
op, dan is het deze, dat Schuhmacher hierin zoo naturalistisch is, dat hij aan onze
verbeelding niets overlaat. Weergaloosknap van werkelijkheidsuitbeelding is dit
stilleven, ja, ik zou bijna zeggen: het is ontstellend. Zie eens hoe het visschenlijf
wordt opgetild over den rand van de kom en hoe de staart er slap overheen hangt;
de plastiek van de doode visch heb ik nooit zoo overtuigend zien weergegeven. Geen
17e eeuwsch Hollandsch stilleven is knapper dan dit. Ook de kleur is van een
buitengewone verfijning. Wellicht heeft Schuhmacher nooit iets gemaakt, dat
technisch volmaakter is dan dit stilleven, maar mij is het werk liever, waar de
ontroering niet door de werkelijkheid werd teruggedrongen.
Een paar kleine vrouweportretten hingen hier, met eenzelfde voornaamheid als de
landschappen, een wat diepere kleur; zij herinnerden aan eerdere, groote
vrouwefiguren vol stijl. Alles bijeen een belangrijke tentoonstelling, welke een sterke
herinnering achterlaat.
J.S.

Tentoonstelling van Chineesche ceramiek in het Gemeente-museum, Den
Haag
Meer en meer leert de Hagenaar den weg vinden naar het Gemeente Museum aan
den Vijverberg, hetgeen ongetwijfeld te danken is aan de groote toewijding der
directie, die telkens opnieuw belangwekkende exposities organiseert en daarmede
het kunstleven in de residentie op een hoog plan brengt. Zoo nu wêer de
tentoonstelling van Chineesche ceramiek, hier gedurende Maart en April gehouden.
Sinds meer dan twee eeuwen leeft er in ons volk een groote belangstelling voor
Chineesche kunst, al is dat dan ook in hoofdzaak de kunst van een vervaltijdperk,
die haast geen contact meer heeft met de sublieme voortbrengselen eener bloeiperiode,
welke haar weerga ter wereld nauwelijks gehad heeft, uitvloeisel van de harmonische
levensgesteldheid van een gansche bevolking. Doch onze kennis omtrent deze hoogste
vlucht van artistiek leven in China was tot voor kort uiterst gering en heeft zich
eigenlijk pas gedurende de laatste twintig jaren behoorlijk ontwikkeld.
Het was een verrassing te zien, hoe uitnemend de directie er in geslaagd was, wel
is waar geen groote, doch een uiterst overzichtelijke en de belangrijkste perioden
karakteriseerende tentoonstelling bijeen te brengen. Doordat men daarbij heeft kunnen
steunen op de medewerking van een der grootste collectionneurs van Chineesche
ceramiek, die het vasteland van Europa kent, was het mogelijk, het publiek nader te
brengen tot de prachtigste ceramische voortbrengselen, die de wereld ooit aanschouwd
heeft.
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Wat men tot dusver van Chineesche ceramiek ten onzent kende, betrof uitsluitend
de porseleinen van de Ming- en meer nog die uit de latere Ching-dynastie, waarbij
die uit de periode van keizer K'ang Hsi (1662-1722) wel een zeer voorname plaats
innamen. Doch zeer veel hiervan betrof slechts export-porselein, bij groote massa's
in China vervaardigd voor de vraag van de Europeesche markt. De beste exemplaren
bleven echter in het land zelve en in het bezit van inheemsche collectionneurs, die
op de artistieke waarde en niet op de rariteit letten. Maar van die allerbeste stukken
zijn er toch enkele op de tentoonstelling aanwezig, die treffen door de diepe, naar
het violette overhellende kleur van blauw, die zoo karakteristiek is voor het goede
K'ang Hsi porselein.
Doch, beginnen we bij het begin, al zal de beschikbare ruimte volledigheid
uitsluiten. Reeds van de vroegste periode, de prae-historische, is hier een zeer
belangwekkende groote, buikige pot, die ons reeds het fijne uitdraaien en de losse
penseelvoering bij het spiraalvormig verloopende, roode en zwarte decor te zien
geeft. De Han periode, die zoowat tusschen 200 jaar voor en 200 jaar na het begin
van onze jaartelling valt, is hier rijk vertegenwoordigd en aanstonds treft ons, hoe
materiaal, vorm en decoratie reeds een uitnemend geheel vormen. Uiterst merkwaardig
is wel het cylindrische wierookvat van het type ‘heuvelpotten’, ofschoon de
bestemming niet vaststaat en het ook mogelijk is, dat deze potten bij de doodendienst
gebruikt werden, om den overledene in diens graf te vergezellen. Deze vaten rusten
meestal op drie pootjes in den vorm van opzittende beertjes en vertoonen reeds de
olijfgroene glazuur, uit koper-oxyde gewonnen. Het deksel is gemodelleerd in den
vorm van een of meer heuveltoppen, uit de golven oprijzend. Men herkent duidelijk
de bronzen voorbeelden, die tot model hebben gediend.
Iets later, omstreeks 500 n.Chr. moet men die prachtige plastiekjes stellen, waarin
het leven gekristaliseerd schijnt. Het is onbegrijpelijk, zooals het den antieken
Chineeschen modelleurs uit de Wei-periode gelukt is, de ziel van dit volk tot uiting
te brengen in de vaak bescheiden graffiguurtjes, die den doode op zijn laatste reis
vergezelden. Bekijk zoo'n geknield vrouwefiguurtje, met een paar schoenen in de
opgeheven handen, eens aandachtig! Hoe bekoorlijk naief, hoe levendig en schoon!
Of zie naar die verstilde meisjesfiguur met het sobere lijnenspel van het los-vallende
gewaad! Of naar zoo'n opgetuigd paardje, vol leven en actie, naar 'n droomerig reetje,
naar 'n loom stappende kameel met zijn berijder. Is het niet alles van een zeldzaam
expressieve weergave, als had men het leven zelf gevangen en voor eeuwig hier
vastgelegd?
Maar als ge genieten wilt van zuivere ceramiek en niets dan dat, - want ook de
ceramiek is eigenlijk een vrije kunst, al is de vorm vaak een dienende, - kom dan
mee naar de vitrine met het Chün yao, dat reeds tot de Sung dynastie gerekend moet
worden, maar onovertrefbaar is van zuiver ceramisch gevoel. Aan de sierende
elementen, als vorm en decoratie, paart zich
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hier de glazuur als kleur-element. De reliefdecoratie verdwijnt nagenoeg; daarentegen
beheerscht de pottenbakker thans de techniek van den oven als geen ander en kan
door regeling van luchttoevoer de meest verrassende werkingen in zijn glazuur doen
ontstaan. Het warmblauwe Chün yao wordt dan ook meestal gekarakteriseerd door
een roode vlek, die als eenig sierelement dienst doet. Het is eigenlijk niet mogelijk
zulk een stuk ceramiek op zijn volle waarde te schatten, wanneer men het niet even
in de hand kan nemen, de smeuigheid van zulk een glazuur kan aanvoelen en tevens
de samenstelling van het materiaal zelve. Maar dat is op een tentoonstelling
uitgesloten!
Toch geldt dit zelfde misschien in nog sterker mate van de temmoku's, die tot het
Chien yao type behooren, dus laat Sung. Ook hier zetelt de ceramische waardeering
niet minder in de vingertoppen dan in de oogen en moest men eigenlijk gelegenheid
hebben, zulk een verrukkelijk theeschaaltje ook aan den onderkant te bekijken. Ook
hier staat de techniek zeer hoog, doch verwijdert zich nergens van het zuiver
aesthetische. Schiftglazuren neemt men waar in het z.g. hazenvel, krimpglazuur in
de ‘roggenhuid’ of ‘drakenvel’. Dit alles is in de hoogste mate ceramisch verantwoord.
Het wemelt van kleuren in de vitrine met wonderschoone ceramiek uit de
Ming-periode en later. Daardoor komen vele van de allerkostelijkste stukken, zooals
de schaaltjes in ‘peach-bloom’, weinig tot hun recht.
Doch hoe heeft het ons bevreemd, hier tusschen al deze verfijnde, precieuse en
pretentieuse stukken een zoo eerlijke, ruige Ko yao aan te treffen, die stellig geen
imitatie is uit de late Yung-Chen periode, zooals de catalogus aangeeft, doch een
authentiek stuk. Let op het primitieve, stoere van dit platte kruikje, de dikke,
traag-gevloeide glazuur, ‘als gestolten schapenvet’, op het gemis van het
gemaniereerde, ál-te-móóie der latere periode. En ge ziet, dat er een hemelsbreed
verschil is tusschen die stoere, haast brute, maar zoo oprechte Ko-yao en de nuffige
voortbrengselen der Ch'ing-dynastie.
Plaatsruimte verbiedt ons op de Ting yao's, de celadons, het ‘blauw’ en de latere
porseleinsoorten in te gaan. Het is te hopen, dat ook elders de belangstelling voor
Chineesche ceramiek moge ontwaken en dat juist die onovertroffen vroege stukken,
waarbij onze moderne ceramiek zich poogt aan te passen, - meer en meer op exposities
gezien mogen worden.
MATTY VIGELIUS

Agnes Canta (sierkunst en kunst in reclame)
Het verleden te verklaren uit het reeds bekende heden, was gemakkelijk. Doch kon
het niet doen denken aan de verzekering van een passagier der Holland-Amerika-lijn,
die bij aankomst te Hoboken U.S.A. zeide het wel te hebben geweten, dat men de
Nieuwe Wereld zou bereiken, want dat men juist gelijk Columbus eenmaal heeft
gedaan, ‘alsmaar’ recht-toe

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

366
recht-aan had gevaren? Zwijgen wij er dus over, dat schilderijen welke Agnes Canta
nu een vijftien jaar geleden en ook nog wel daarna heeft laten zien - ik herinner mij
‘Boegspriet’, ‘De Vlag’, ‘Oude wilg’ e.a. - al konden voorspellen, dat zij zich eens
in hoofdzaak aan sierkunst zou wijden. Wij behoeven er immers niet om te vergeten,
dat de knappe teekenares, die ook als schilderes wel meer waardeering had verdiend
dan haar ten deel is gevallen (maar wie weet wat nog kan komen), reeds vroeger in
de directe expressie van soberheid: composities van enkelvoudige kleurvlakken en
een strenge, stevige omtrekslijn, haar bewuste kracht heeft getoond.
Waren opdrachten van muurschildering in ons land geen uitzonderingen op een
regel van betrekkelijke onverschilligheid voor den tooi van den wand; werden
buitendien zulke opdrachten, zooveel of zoo weinig men er verstrekt, niet meestal
aan dezelfde uitverkorenen gegeven, Agnes Canta had zich, men mag er wel zeker
van zijn, ook voor de versiering van het binnenhuis met goed gevolg kunnen
ontwikkelen. Zij heeft trouwens decoratieve schilderingen in een der wachtlokalen
van den geneeskundigen dienst te Amsterdam gemaakt - symbolische voorstellingen,
eenvoudig van compositie en ingetogen van kleur -, en tevens menigmaal werk
verricht, dat tot de eigenlijke muur-sier in nauwe betrekking staat, als deurpaneelen,
schoorsteenstukken e.d. vervaardigd.
Overigens schijnt het, dat mej. Canta zich in den laatsten tijd voornamelijk met
kunst in de reclame, inzonderheid met de plakkaat-kunst en verder de verluchting
van advertenties en verpakkingen bezighoudt. In een der lokalen van het
‘Advies-reclamebureau Adrebu’ te Rotterdam, waar zij een kleine tentoonstelling
hield, heeft men onlangs kunnen zien dat haar werk op dit gebied gestadig aan
waarden wint: bij gelijke, krachtige klaarheid van vormbouw, welke haar affiches
de afstandswerking verschaft, die immers een eerste vereischte is, hebben haar laatste
plakkaten op oudere voor, dat zij oorspronkelijker van gedachte, meer onbevangen
van expressie zijn, zonder dat zij daar van hun uitdrukkingsmacht voor hebben
verloren. Muurprenten als die Agnes Canta heeft ontworpen voor een nieuwe
Nederlandsche film: ‘Terra Nova’ door Gerard Rutten (handeling: de droogmaking
van de Zuiderzee), een bloemententoonstelling, een - niet gehouden brandweer-demonstratie e.d. (van welke de eerstgenoemde wordt uitgevoerd), geven
er blijk van dat zij thans haar fantasie vrijer spel durft te laten, maar altijd met
inachtneming van het beding der doelmatigheid, dat van een zuiver decoratieve
oplossing en de eischen van goede grafiek. Al deze affiches voldoen aan de
voorwaarden, welke men aan reclameplakkaten moet stellen, en tevens beantwoorden
zij aan die van de kunst. Houdt Agnes Canta er rekening mede, dat een aanplakbiljet
uit den aard de aandacht moet trekken, zij vergeet daarom niet dat de zacht-sterke
klank van een welluidende stem dieper doordringt dan grof geschreeuw.
KOOMEN
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Reproducties van boek-verluchtingen in het Amsterdamsche
prentenkabinet
Eene tentoonstelling van kleurlooze reproducties mist een hoogst belangrijken factor,
waardoor het onderscheid tusschen verschillende perioden van éénzelfde school en
tusschen verschillende scholen van éénzelfden tijd grootelijks wordt vervaagd. De
genieting, de beoordeeling en de bestudeering worden daardoor in belangrijke mate
beperkt. Want evenals er eene groote evolutie is in vlakvulling, in teekening, in
plastiek, in perspectief, enz., zoo is er eene groote evolutie in kleur. En evenals er in
al die factoren een groot verschil is naar de landen van herkomst, zoo is dat ook met
de kleur het geval. Misschien zelfs wordt in de schilderkunst het karakter het
allerdiepst bepaald door de kleur.
Gekleurde reproducties ontbreken gelukkig niet, doch zij behooren tot de
uitzonderingen en zij missen het transparante, dat een k a r a k t e r -eigenschap van
de miniaturen is, waardoor ze eene plaats innemen (n i e t n a a s t , maar) t e g e n o v e r
de paneelschilderkunst. Hoewel de tentoonstelling over de bekende twee groote
ruimten beschikt, is ze toch onvolledig. Er zijn gapingen, vooral in de oudste perioden,
en dat kan niet anders. Niet alles kan worden gereproduceerd; daartoe zijn 's werelds
geldmiddelen niet toereikend. Er ontbreken misschien geene werken, die
k u n s t h i s t o r i s c h niet kunnen worden gemist (als schakels in den keten); er
ontbreken wel vele, wier afwezigheid aan het inzicht in de groote g e e s t e l i j k e
verscheidenheid op dit kunstgebied afbreuk doet.
De manuscripten der oudere tijden zijn uitsluitend het werk geweest van monniken;
die vanaf den loop der 14e eeuw (voor zoover zij van artistiek belang zijn) bijna
zonder uitzondering het werk van leeken; eenzelfde verschijnsel als bij de kerkelijke
architectuur valt waar te nemen; alleen is daar de leek veel eerder opgetreden, eerst
als concurrent, daarna als verdringer. Wel zijn na de 14de eeuw de kloosterlingen
doorgegaan met hun ‘monnikenwerk’, doch het ware leven ontbreekt er meestal aan.
De verklaring is eenvoudig. De oudere perioden vallen in den bloeitijd van het
kloosterwezen en de manuscripten beperkten zich hoofdzakelijk tot bijbels en
misboeken, voor kerkelijk en kloosterlijk gebruik. In den loop van de 14de eeuw
kwamen de rijke vorsten op, die leeken-kunstenaars naar hun Hof trokken en hun
andere werken opdroegen: allereerst getijboeken (livres d'heures), met kalenders als
toevoeging, waardoor het dagelijksch leven zijne intrede in de kunst deed als genre;
de tijd was daar rijp voor geworden. Verder ook ridder-romans, enz., die dus
zuiver-wereldlijk waren. Deze soort evolutie wordt uitstekend gedemonstreerd op
de tentoonstelling.
Wat de paneel- en muur-schildering heeft gepraesteerd in de noordelijke landen
vóór de 15de eeuw, vóór de van Eyck's dus, daarvan kan men,
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waar zoo goed als alle werk is verdwenen, slechts een zeer onvolledige kennis krijgen.
Doch dat weinige is voldoende, om de overtuiging te vestigen, dat in de 14de eeuw
op groote schaal en in groote afmetingen werd gewerkt. Ook de weefsels uit dien
tijd bevestigen dat. Op de Londensche tentoonstelling van Fransche kunst was er het
meer dan levensgroote portret ten voeten uit van koning Richard II van Engeland en
waren er de weefsels met meer dan levensgroote figuren uit de Openbaring van
Johannes, om dat te bewijzen. Men dacht eerst ‘groot’, later dacht men ‘klein’. In
de boek-illustraties ziet men hetzelfde verschijnsel; alleen treedt daar de kleine schaal,
(zooals haast van zelf spreekt), veel éérder in. Dat houdt ook eenigszins verband met
de andere eischen, die aan het boek gesteld gingen worden, wat afmetingen betreft.
Kerkboeken konden reusachtig van afmeting zijn: zij bleven ter plaatse, werden zelfs
wel aan den ketting gelegd. De boeken, die vorsten bestelden, moesten zij op reis
kunnen meenemen; waaraan het te wijten of te danken is (al naar men het nemen
wil), dat zij dikwijls op het slagveld werden buitgemaakt en naar andere landen
verhuisden.
De oudere verluchtingen zijn vrij gecopieerd en niet naar de werkelijkheid
geteekend. Dat is onmiddellijk te zien. De alleroudste, b.v. eenige Iersche uit de 8ste
eeuw, zijn van zeer poovere kunstenaars, die het er niet al te best afbrachten bij hun
copieeren, doch zeker nòg slechter werk zouden hebben geleverd, zoo zij aan de
natuur hunne modellen hadden ontleend.
Een andere Ier uit denzelfden tijd echter toont een geschoold kunstenaar te zijn
geweest, een u i t s t e k e n d teekenaar, al is ook zíjn werk aan Romeinen en
Byzantijnen ontleend en mist het dus het ‘levende’, dat eerst veel later op gaat treden.
Nog tot vér in de Middeleeuwen teekenden blijkbaar de kunstenaars naar voorbeelden,
niet naar de werkelijkheid, al goten zij hun werk ook in een eigen ‘stijl’. De figuren
missen alle het vitale, het physiek-krachtige, dat eigen is aan werken naar de natuur;
hoewel moet worden erkend, dat teekenwerk er gemakkelijker toe leidt dan
beeldhouwwerk. Ook de figuurtjes op de Grieksche vazen hebben niet het
gezondlichamelijke van de Grieksche beeldhouwwerken. Toch zijn er af en toe enkele
houdingen, acties, gebaren en gezichtsexpressies, die aan de werkelijkheid moeten
zijn ontleend, b.v. op de Paradijs-tafreelen.
Verder treffen 2 dingen: 1e dat de humor al vroeg (10de eeuw o.a.) zijne intrede
doet in religieuze werken, bij het uitbeelden van dieren; 2e. dat het naakt door alle
eeuwen heen allerminst verboden waar was in de kunst.
A. STHEEMAN
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Czaky en de beeldhouwkunst
door A.M. Hammacher
I.
WIE in ons land schrijft of spreekt over de herleefde beeldhouwkunst, denkt dan
onwillekeurig aan den stoot dien de bouwkunst daaraan heeft gegeven tegen het
einde der vorige en in het begin van deze eeuw. De overvloedig geworden
bouwplastieken, die aan nieuwe kantoren, warenhuizen, en modezaken zijn
opgenomen, doen het hunne om die architectonische verdienste voor de
beeldhouwkunst te ondersteunen. Toch is het eigenlijke beeld van de ontwikkeling
minder eenvoudig dan het lijkt en de architectonische invloed, dien wij thans nog
waarnemen, is voor een goed deel zwakke nawerking van iets dat een krachtiger tijd
heeft gekend. Dom zou de verwachting zijn, dat een evenwicht van zich vormende
krachten binnen eenige tientallen van jaren zou worden bereikt, in een wereld zoo
oud in verhouding tot een menschenleven, zoo jong in het gebeuren van het heelal.
Dat voor de moderne beeldhouwkunst ook de cubistische phase der schilderkunst
een invloed van beteekenis is geweest en de vormontwikkeling van nieuwe
beeldhouwkunst voor een goed deel richting heeft gegeven en bevrucht, wordt men
in ons land niet gewaar. Wat een tegenstelling is tot de ontwikkeling van een deel
der vrije schilderkunst in ons land. Ook de ontwikkeling der gebonden
schilderkunstige mogelijkheden in ons land biedt geen gesloten beeld (men denke
maar alleen aan hetgeen Puvis de Chavannes voor Der Kinderen heeft beteekend).
Daarom lijkt het niet overbodig, alvorens het werk van den Hongaarschen
Parijzenaar Czaky te beschouwen, in groote trekken ons rekenschap te geven van
den geheel anderen gang van onze beeldhouwkunst en haar zeer apart karakter. De
waarden en de mogelijkheden, tegen elkander gezien, geven dan vanzelf aanleiding
tot scherper bepaling en strakker lijnen dan het isolement van de solistische
beschouwing en de altijd onwillekeurig daaruit voortvloeiende gevaren van
overbelasting van het voertuig der persoonlijkheid. In een complex van krachten
gezien is de kans voor juister waardebepaling grooter dan in de afzondering van het
bijzondere geval.
***
Voor ons land geschiedt de geboorte van nieuwe beeldhouwkunstige krachten door
de herkenning in de beeldhouwkunst van h e t a m b a c h t als voedingsgrond. Dit
beteekende het herstelde contact met de cosmische scheppingskrachten. Die in ons
land het eerst daarvan gewaagden waren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

370
bouwmeesters en van bouwkunst getuigende schrijvers geweest, die op hun beurt
schilders van architectonische gezindheid wekten. Maar met dat al was voor het
bouwen, het schilderen en verwante ambachten reeds in het laatst van de 19de eeuw
veel losgewoeld en tot vorm geworden, toen voor het eigenlijke beeldhouwen nog
vrijwel alles moest geschieden. Het beeldhouwkunstige bewustzijn van het
ambachtelijk scheppen komt in de 20ste eeuw pas tot daden.
Berlage geeft Zijl en Mendes da Costa kansen voor de bouw-beeldhouwkunst.
Maar laten we niet vergeten, dat Mendes da Costa reeds belangrijk werk had gegeven,
niet als beeldhouwer in den vollen zin van dat woord, maar als veroveraar van de
plastische mogelijkheden van de pottenbakkerskunst, die voor een deel ook een kunst
van boetseerders is. Zooals de Chineezen in het midden van hun ceramische
ontwikkeling, in de Wei-periode zich voornamelijk de plastische mogelijkheden
realiseerden, alvorens in de Sungdynastie tot puurder ceramischen bloei te stijgen,
zoo heeft Mendes da Costa als ceramisch-boetseerder reeds een wezenlijk deel van
zijn plastisch werk gegeven, dat tegenover zijn latere architectonisch-gestyleerde
werken op den duur wellicht aan echte ambachtelijke vormende kracht toch het
sterkste deel zal blijken te zijn.
Ook Zijl is vooral in zijn vrije werk een boetseerende kracht gebleven. Zoodat
noch met Mendes da Costa, noch met Zijl het beeldhouwen als ambachtelijk scheppen
begint, maar het boetseeren zelf zich ambachtelijk een zuiverder weg heeft gezocht;
voor Mendes in de ceramische mogelijkheden; voor Zijl grootendeels in de kleine,
impressionistische, schilderachtige bronzen plastieken. Wat door invloed van Berlage
aan bouwplastieken is ontstaan, is wel naar den uiterlijken gestyleerden vorm in de
architectonische eenheid opgenomen, maar kon niet volgens de middeleeuwsche
werkwijzen ontstaan. Hetgeen reeds Cuypers bij het bouwen van het Rijksmuseum
als een herstel van de oude bouwhutten heeft trachten te verwezenlijken, is toen niet
in stijgende ontwikkeling voortgezet. Goed bezien kan men zonder overdrijving
zeggen, dat de architectonische invloed voor de schilderkunst en verwante ambachten
(vooral ook voor de glasschilderkunst) aanvankelijk van ingrijpender beteekenis is
geweest dan voor de beeldhouwkunst.
Het beeldhouwen, dat zich - voorloopig - ontdoet van het boetseeren als
hoofdwerkzaamheid voor den scheppenden kunstenaar, en het oude cosmische contact
met de materie herstelt, krijgt pas zijn volle kansen in een volgende generatie. Maar
merkwaardig is, dat dan de Amsterdamsche bouwkunst, die het ambachtelijk herstel
van het beeldhouwen in de bouwplastieken na Berlage een volle mogelijkheid zal
geven, niet tot een zuiverder evenwicht van samenwerkende krachten is gekomen,
maar op uiterlijk picturaler effecten gaat steunen. Reeds het Amsterdamsche
Scheepvaarthuis toont die barocke, plastische vorm-over-woekering, welke zich
altijd in
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den ouderdom van een stijl voordoet, als de innerlijke structuur op zwakke plekken
toegeeft aan plaatselijken drang, in dit geval van de beeldvormen. Ook een nog latere
Amsterdamsche uiting van een huwelijk van bouwen en beeldhouwen, de Haagsche
Bijenkorf van Piet Kramer, legt het af in gestrenge zuiverheid en adel van
verhoudingen tusschen de samenwerkende krachten, tegen hetgeen onder leiding
van Berlage reeds was verwezenlijkt.
Het eenigszins paradoxale feit doet zich voor, dat het jonge geslacht (Raedecker,
Polet, Krop), dat, uit afkeer van de praktijken van het gemechaniseerde, door de
machine grondig bedorven beeldhouwers-ambacht weer daadwerkelijk de steen en
het hout gaat bewerken en dus het contact met de stof werkelijk herstelt, dit niet in
een schoon evenwicht met architectuur kan vieren, maar zich te vaak aan allerlei
halfslachtige, haastige, verfabriekte architecturen moet voegen, die geenszins een
verwezenlijking van de eenheidsdroomen van het einde der 19de eeuw mogen heeten.
Het sterkste werk van John Raedecker is dan ook zeker zijn vrije werk, niet het zich
schikkende. De opkomst der beeldhouwers, na Mendes en Zijl, brengt het a m b a c h t ,
maar in architectonisch verzwakte huwelijken en met een winst voor de vrije
beeldhouwkunst. Raedecker ondergaat kort voor den oorlog, in zijn Parijsche
zwerversjaren, de daar gistende moderne invloeden, door velerlei nationaliteiten in
de Parijsche sfeer vruchtdragend gemaakt. Die invloeden verwerkt hij hoofdzakelijk
als teekenaar en schilder, niet als beeldhouwer, zoodat wij voor ons land, behoudens
enkele uitzonderingen van tweede orde, de beeldhouwkunstige herleving niet aan
den Franschen of Parijschen haard te danken hebben, wat van de schilderkunst, noch
van de vrije noch van de gebonden vormen, niet in die mate kan worden vastgesteld.
Met het werk van den jongen beeldhouwer Wenckebach is een nieuw element aan
het bestaande toegevoegd, doordat hij kennelijk uit de groote klassieke traditie der
beeldhouwkunst heeft geput, wat in ons land een zeldzaamheid is onder de jongeren.
In het algemeen gezien kan het ontwaakt beeldhouwkunstig bewustzijn in ons land
dus worden gezien als van een zeer apart karakter; gemengd van stijl, deels
styleerend-architectonisch, deels vrij, maar in ieder geval bij de besten
ambachtelijk-georiënteerd.

II.
Wat in ons land door architectonischen geest gewekt is tot ambachtelijk bewustzijn,
ook voor de beeldhouwkunst, is in Frankrijk voor een groote groep der jonge
beeldhouwkunst langs een anderen weg bereikt.
Daar was het overweldigende voorbeeld van de 19de eeuw, Auguste Rodin. Hij
was niet een begin, maar een eindvorm; een oud geworden stijl van bewegingsplastiek.
Een groote woelende geest, die de eenzaamheid van
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den mensch niet als een stil geluk van verbonden zijn met het Al, maar als een zware
looden last heeft uitgedrukt. Die het Westersche denken in de spanningen van een
worstelaar, in een slapeloos, rusteloos woelende figuur, broeiend en
onverklaard-daemonisch, zijn idool van machteloos zinnen heeft geschapen. Die bij
gebrek aan een cosmologie, aan een geestelijke centraliteit, niet tot een idealiteit, tot
een openbaring van het supra-natuurlijke in den mensch is gekomen. Die de
eeuwigheid met mateloos gebaar naar zich toe wilde halen, dwingend als een begeerig
hart, dat zijn vrede niet vond. Een schepper van de rusteloos opstuivende kracht der
branding, die het geluk van het contact met de gaven der aarde, het geluk van het
mystische ambacht niet heeft gekend. Een die in later jaren al te bereid was om de
hulp van het avontuurlijk toeval in zijn werkplaatsen te aanvaarden, waar de
beheersching der conceptie de mindere bleek. Een zware schaduw voor de
beeldhouwkunst; een triomf voor het boetseeren, dat zich nooit grooter rol zag
toegewezen, noch door machtiger bedoelingen bespeeld.
Maar ontegenzeggelijk had de boetseerder Rodin toch een machtig stuk van de
beeldhouwkunstige traditie en het groote werkmanschap in zich. Hij kende de greep
van den rusteloozen scheppingsdrift; hij was zwanger van werelden; klein van sfeer,
van gebaar, van gang, was zijn werk nimmer. Hij was niet schilderachtig in zijn
werken; voorzoover hij impressionistische trekken had in zijn bewegingskunst, ging
zijn vorm toch in den regel het schilderachtig moment en de schilderachtige
behandeling te boven. Wat van de impressionistische boetseerders op kleiner schaal
in ons land niet kon gezegd worden. In een boetseerder als Charles van Wijk - en
ook in Zijl ten slotte - blijft van huis uit een klein picturaal karakter overheerschen.
Vandaar ook dat in ons land het verzet vooral het schilderkunstige treft en dat de
architectuur alszoodanig een voorganger daarin was. In Frankrijk echter, met een
zooveel grootere en dieper met den landsaard verweven sculptureele traditie en een
vaster, gestager en eenvoudiger werkmanschap, troffen de jongeren het voorbeeld
van Rodin en zij troffen dit in het hart, door het boetseeren uit het middelpunt te
dringen en het ambacht zijn oude plaats te hergeven. Ook daar dus een ambachtelijk
herstel, maar hoewel architectonische invloeden zich deden gelden, toch vooral een
herstel van de vrije beeldhouwkunst. Er was ook minder angst voor het picturale,
omdat dit nu eenmaal niet qualitatief in de sculptuur in sterke mate was
doorgedrongen.
Trekken van Rodin leefden nog in Bourdelle voort. Maar met het bezit van de
edele en rijpe naturen van Maillol en Despiau was het evenwicht en het hervatten
van den grooten weg verzekerd. Klaarheid en harmonie, stilte en zuiverheid; klassieke
geesten, die de rijkdom van vele eeuwen van waarlijk groote beeldhouwers ook voor
dezen tijd bepalen. De zeldzame keeren dat wij in de gelegenheid zijn om hun werk
te zien, zijn onvergetelijke oasen in het leven van den kunstbeschouwenden mensch.
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CZAKY VROUWEKOP IN WITTE STEEN
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CZAKY HOND

CZAKY KAT

(1924)

(1923)
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Onafhankelijk van deze regelrecht uit een eeuwenoude traditie levende krachten,
zooals wij die in het geheel niet kennen en in wier nabijheid de tijd van nu als een
nauw merkbare trilling in een sereene stilte wordt opgelost, onafhankelijk van dezen
alle modes negeerenden bloei, maar met de volle erkenning van hun voorbeeld, is
uit de jaren der schilderkunstige Parijsche revolutie ook een jonge beeldhouwkunst
voortgekomen. Ook deze zou natuurlijk het allereerst de beteekenis van het
ambachtelijk voertuig erkennen. Maar tevens zou zij, aangevuurd door de cubistische
rebellen, de beeldhouwkunst onderwerpen aan een radicale zuivering van de
natuurlijke beeldvormen. Het natuurlijke beeldmotief wordt voor zooveel mogelijk
teruggeduwd, de elementen van het puur ruimtelijk scheppen en een supranatuurlijken
stijl gezocht. Ook Bourdelle heeft in zijn werk een honger naar stijl-grootheid; meer
dan Rodin; maar zijn psychische emotie en het opdringen van zijn conceptie aan de
stof, ongeacht die stof, werkt als een vertroebeling, waardoor de w i l in het kunstwerk
gaat heerschen als een aangedikt gevoel of een theatrale emotie. Het cubisme forceert
ook soms een stijl, maar de gevaren zijn altijd beperkt van nature omdat het veel
dichter in aanraking leeft met den geest van de stof. Het cubisme is voornamelijk
schilderkunstig geweest in zijn uitingen. Het was een zuivering binnen het kader der
v r i j e schilderkunst; geen architectonische herleving, geenszins een voortgang op
de bedoelingen b.v. van Puvis de Chavannes; in het constructieve eerder een voortgang
op Cézanne. Het terugdringen van het impressionistische moment, van het
naturalistische beeldmotief en in het uiterste geval - van alles wat niet strikt des
schilders kon worden genoemd, voerde logisch tot de oerelementen van het schilderen.
Het vlak; de verf; de vlakverdeeling; de beteekenis der verhoudingen. Het was een
purisme van de middelen, dat ongetwijfeld ambachtelijk tot dezelfde erkenningen
van geestelijk-architectonische waarden voerde, als de monumentale richting van
het eind der vorige eeuw. Met dit verschil van uitzicht, dat de meeste cubisten zich
hardnekkig aan het vrije schilderij, aan het schilderij-kader vasthielden, terwijl de
monumentalen zich schikkend willen voegen als deel in een geheel en de vernieuwing
van krachten als een geestelijk-zedelijken eisch fundeeren. De laatsten verwachten
het meest van een allesomvattende cultureele levensvernieuwing en leggen een nadruk
op het dienend karakter van de kunsten, dienend een gemeenschap van krachten. Zij
zijn de droomers van het veelomvattende grootsche evenwicht. Toch is het
merkwaardig op te merken, hoe ook de late consequenties van de cubisten, b.v. in
het neo-plasticisme van Mondriaan tot een cultureel programma van een algeheele
levensvernieuwing voeren. Men kan van iemand als Mondriaan zeggen, die nooit
iets anders dan een schilder en niet een architect in schilderijvorm heeft willen zijn,
dat hij de cubistische strategie ten einde heeft gedacht, zooals geen der andere
initiateurs. Wie zijn conclu-
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sies onbevooroordeeld leest, zal moeten erkennen, dat zijn evenwichtsdrang en zijn
besef van de kunst als een functie in een levenscomplex, met dienende bestemming,
weinig afwijkt van hetgeen wij in de vorige eeuw als een droomkracht met groote
spanning uit de romantici der ambachtelijke renovatie zagen opgaan.
Beeldhouwers waren er weinig in het cubistische kamp. Naast Mondriaan, de
schilder, kan men Tongerloo als sculptureel pendant noemen. Archipenko; Lipchitz;
Zadkine; Brancusi; Czaky. Veel minder in aantal dan de schilders; maar stuk voor
stuk van plan belangrijker. De Europeesche tentoonstelling van l'Art Vivant in Brussel
(1931), die een overzicht gaf, dat in menig opzicht een dwaaltuin van stijlzoekers
geleek, bracht van de beeldhouwers (hoewel onvolledig) bijna overal in opmerkelijk
aantal belangrijk werk. Het aantal charlatans blijkt bij de schilders oneindig grooter.
Zoo groepeerden zich voor den oorlog in Parijs om de twee Fransche voortzetters
der groote traditie Maillol en Despiau, die geen stijlzoekers waren omdat zij zelf in
hun werk altijd een stijl waren, een kleine phalanx van niet-Fransche, moderne
stijlzoekers. Russisch, Roemeensch, Hongaarsch van afkomst. Zij deelden in de
nieuwe vereeringen der vrije schilders voor de negerplastieken. Zij zagen weer, nu
de breede ruggen van Rodin en Bourdelle het uitzicht niet meer verduisterden, de
oude wegen der Egyptenaren, der vroege Grieken; de Byzantijnsche; de Romaansche
en vroeg Gothische phasen; de vroege renaissance in Italië. ‘Le vrai sentiment de la
matière’ werkt als een voorjaarsregen over opengewoelde aarde.

III.
Tot die jongeren, die aan de peripherie van Westelijk Europa woonden en de
centripetale kracht, die Parijs in het begin van de 20ste eeuw nog bezat, niet
weerstonden, behoorde de 20-jarige Hongaar Czaky. Hij was 18 Maart 1888 in Szeged
geboren. In Boedapest was hij als 16-jarige jongen aan de academie begonnen, maar
na anderhalf jaar alleen gaan werken. Hij komt met Parijzenaars in aanraking, hoort
nieuwe geluiden, neemt deel aan den gistenden tijd, die van allerlei kanten het
impressionisme bevecht en naar dieper beddingen voor de kunsten zoekt en besluit
in 1908 naar Parijs te gaan. Hij komt er en vindt daar zijn nieuwe vaderland. Geheel
de futuristische en cubistische reformaties van 1908 tot 1914 vormen zijn jonge jaren.
Dan valt de groote fatale pauze van den Europeeschen oorlog in zijn kunstenaarsleven.
Hij vecht aan het Fransche front tot aan het einde en na vijf jaren van gedwongen
zwijgen als beeldhouwer keert hij in 1919 terug in zijn werkplaats. Nu remt in de
laatste jaren de economische crisis zijn werkzaamheid als beeldhouwer en moet hij
zich tot kleine plastieken beperken.
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Czaky behoort niet tot de beeldhouwers der moderne Parijsche groep die zeer in de
mode zijn of waren. Men zal zijn naam menigmaal tevergeefs bij de moderne
kunstpropagandisten André Salmon, Florent Fels c.s. in hun schrifturen zoeken.
Coquiot nam hem in zijn overzichten der onafhankelijken niet op. Waldemar George
schreef een korte inleiding over hem bij een reeks reproducties van zijn werk (Editions
Ars); van Blaise Cendrars was er een gedicht bij. Czaky bleef buiten de funeste
contracten van de bekende Parijsche effectenbeurzen in moderne kunst, die van
menig talent de roembezorger en tegelijkertijd de commercieele leiders van de
fabricage zijn geworden.
In ons land kan men een klein aantal van zijn werken bekijken in het Museum van
de stichting Kröller-Müller, waar echter het bezit, voor zoover mij bekend, tot nu
toe niet in zijn geheel werd tentoongesteld.
Wij zagen Czaky in den laten zomer van 1930 in zijn werkplaats, aan het uiterste
randje van Parijs; waar Montmartre ophoudt en in de diepte, beneden de hooge
wanden van de laatste straten, nog restanten lagen van de stad der dakloozen, die
zich zelf uit afval, van planken, blik en ijzeren platen, een dak hadden verschaft tegen
de ergste aanvallen van wind, regen en kou. Een binnenstebuiten gekeerde
menschenwereld; een vuilnisbelt van leven; een chaos zonder weerga. Tusschen de
krotten bloeiden de zonnebloemen, mild en vol en zwaar. Het aspect kon, met een
geringe nuance, dat van onze liefelijke volkstuintjes zijn. Boven, op de geplaveide
geordende straten, speelden de kinderen, ontelbare kinderen, alsof Frankrijk geen
laag geboortecijfer bezat. In die wijk der kinderen, waar van overheidswege vrijwel
uitsluitend gezinnen worden ondergebracht met een overvloedig bezit aan jeugd,
heeft Czaky zijn woning en zijn werkplaats. Buiten de echte atelierwijken; ver van
de sfeer van Montparnasse en Mont-Rouge en in niets herinnerend aan de
vreemdelingenattractie van het oude Montmartre der bohémiens, zooals dit nog
kunstmatig in het leven wordt gehouden.
Czaky is een kleine, minzame man, met een zachte stem, gelijkmatig-snel. Hij is
gratieus; in zijn bewegingen; in zijn aard. Hij heeft niets van de robuuste oernatuur
van Raedecker. Hij is lichter, nerveuzer, met een neiging naar het precieus-verfijnde.
Over zijn eigen werk spreekt hij weinig. Hij vertelt een reeks van anecdoten over
Rodin en zijn helpers, van wie hij er gekend heeft. Zijn hart gaat niet uit naar Rodin,
noch naar Bourdelle. Hij wordt warm als hij spreekt over Maillol en vooral over
Despiau. Sneller en voller van klank worden zijn woorden als hij zich in geestdrift
laat gaan over Chartres en vooral over de Romaansche sculpturen in Vézelay. De
ware meesterwerken heeft hij daar gevonden, niet in de musea, niet in het
Luxembourg.
Er hangen eenige groote teekeningen aan de muren van zijn werkruimte. Hij heeft
vrij veel pen- en waterverfteekeningen gemaakt; figuraal natuurlijk. Ze zijn wel eens
ontstaan als oefening van het zien, als aanloop soms
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tot een sculptuur. Maar in den regel schetst hij niet voor zijn beeldhouwwerk. De
meeste schetsen werden zelfstandige teekeningen, met eigen eischen waar hij niets
mee kon aanvangen voor zijn beeldhouwwerk, dat buiten het papier om ontstaat. Hij
kapt zijn werk zelf. Het kleinere werk in zijn geheel. Groote blokken nam hij vroeger
ook geheel voor zijn rekening, maar hij is er later toe overgegaan het ruwe, van de
physieke kracht veel vragende beginwerk aan helpers over te dragen. Verder voert
hij het werk geheel ten einde.
Hij zoekt in zijn werk naar de absolute beeldhouwkunstige werkingen. Dat wil
zeggen, dat hij niet met het effect van bepaalde belichtingen, niet met clair-obscuur
werkt. Het beeld moet aan alle kanten en onder elk licht zijn werking hebben, niet
afhankelijk zijn van een met veel zorg en omhaal gezochte plaats en belichting. Het
beeld moet in-zich-zelf berusten, niet op iets anders gegrond zijn. Zoo dient het ook,
door zijn verplaatsbare natuur (hetgeen dus voor de beelden met architectonische
bestemming niet geldt), van een bepaalde ruimte onafhankelijk te zijn. Het is zelf in
zijn wording een gang van de onbepaalde ruimte tot een bepaalde ruimte. Het is een
ruimte-geboorte, die dus uit het leege en uit het volle bestaat; uit niet-vorm en vorm.
Als ruimte-schepping heeft het als buur de architectuur, niet het schilderij. Tot zijn
stereometrie behoort het werken met de abstracties van kegels, cylinders, bollen, die
niet bestaan, zoomin als punten, lijnen, vlakken in absoluten zin bestaan. De absolute
ruimtevormen, de grondvormen van de beeldhouwkunst zijn niet de gegevens van
de natuur, maar de onontbeerlijke wijzen (modi) waarin wij het leven ruimtelijk
aanschouwen en gewaarworden. Het hanteeren van die niet-bestaande
ruimte-elementen schept dus een tweede wereld boven de natuurlijke, waarin het
natuurlijke in het schema wordt voortgezet, maar als natuur tevens opgeheven wordt.
Een goed beeldhouwwerk voert ons daarom weg uit de dagwereld, weg uit den tijd
vooral. Het heft - letterlijk - op, omdat het zich afspeelt in verhouding, in aantrekking
tot het niet-bestaande, waarin al het bestaande overgaat. Zelfs het zeer realistische
beeldhouwwerk is in den regel nog iets boven zijn realisme uit, omdat zijn
ruimte-vorm - vrij van den tijd - door statische kracht onwillekeurig nog iets van het
verheven verstijven in den dood heeft gewonnen.
Daarom ook is èen bewegingsplastiek vaak zoo spoedig uitgeput aan boeiende
kracht, vervelend of ridicuul. Het ontsnapt door den aard van deze ruimtekunst niet
aan het verstijven van het natuurlijke en het tracht door allerlei kunstgrepen juist aan
dat verstijven te ontkomen, wat alleen bijwijze van illusie en suggestie gelukken kan.
Een goocheltoer, niet voor kinderen, maar voor groote menschen, die de nabootsing
van hun eigen wereld veiligheidshalve verkiezen boven de ontroering van een wereld,
die zij alleen vreezend vermoeden.
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CZAKY NA HET BAD
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Een goed beeldhouwwerk in een landschap geplaatst kan van werking buitengewoon
zijn, omdat het door zijn geestelijke ruimte bevrijding in contrast met het
onbewust-natuurlijke een aandoening van evenwicht, de bevrediging van een
complete, innerlijk en uiterlijk saamgevloeide wereld geeft. Beter nog dan in een
kamer of een zaal, die reeds zelf ruimte-bepalingen zijn en aan menschelijken geest
herinneren, komt de geschapen ruimte-vorm van een beeld in de natuur onmiddellijker
tot zijn recht.
Een absolute beeldhouwkunst is alleen als moment denkbaar in de levensgolving.
Het voortdurend drama tusschen bevestigen en opheffen, tusschen bestaansdrang en
drift naar het absolute, tusschen beweging en verstijving, is een proces van
wisselwerking, waarin nooit voorgoed een overwinning bevochten wordt. Opgeheven
natuur wacht nieuwe kansen af en keert gereinigd, verpuurd, terug.
Het werk van Czaky laat dat proces zien. In 1913 maakt hij ruimte-composities
van bollen, ronde schijven, kegels, cylinders. Een duidelijke invloed van cubistische
sfeer, waarin de figuur echter niet verdwenen maar teruggedrongen is naar een ver,
maar toch altijd nog aanwezig plan. Hij zet, na de oorlogsjaren, in 1919 die
ruimtekunst absoluter voort. Hij schept, buiten het natuurlijke om, evenwichten, door
contrasteerende verhoudingen van het vlakke en het bolle, beweging en
tegen-beweging. De schilderkunstige cubistische inslag treedt openlijker aan den
dag in de gepolychromeerde vlakke steenen; feitelijk steenen schilderijen, waarin de
k l e u r zelfs meedoet en het werk zuiver frontaal-vlak is gehouden. Een merkwaardige
toenadering van sculptuur tot schilderij, welke niet geheel met de Egyptische of
Grieksche wandsculpturen kan worden vergeleken, omdat daar in den
architectonischen wand of het architectonisch bepaalde blok min of meer vorm en
bestemming reeds zijn vastgelegd. De gepolychromeerde steenen van Czaky zijn
vrije vormen binnen een kader, dat niet als doorloopende architectonische wand deel
van een geheel is, maar als begrensd, omlijst, apart bestaand vlak bestaat; als een
schilderij of als een vrij beeld met gereduceerde ruimtelijke werkingen. Het is strikt
genomen onjuist om bij deze abstracties toch van architectonische waarden te spreken.
Beeldhouwkunstig bezien heb ik deze toenadering tot het cubistische schilderij nooit
als een krachtige vooruitgang of winst kunnen beschouwen, hoe zeer ook het subtiele
spel der verhoudingen en de gevoelige stilte van deze niet constructief-sterke werken
gevangen houden. Veel krachtiger lijken de minder vlakke en weer vol in de ruimte
zich ontwikkelende composities uit 1921 (o.a. twee uit de collectie Vicomte de
Noailles), die als het ware een ruimtelijke geboorte zijn van de in het vlak sluimerende
krachten. Zuiverder, gestrenger en eenvoudiger werk lijkt mij in deze richting
nauwelijks mogelijk. Het is een compositorisch hanteeren van ruimtevormen, waaruit
de figurale expressiviteit geheel is geweken en waarin de rythmus van het scheppen
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zich vrij en goddelijk openbaart. Dat dit werk voor velen leeg aan inhoud is, spreekt
vanzelf. Wat de inhoud is van het toch vaak grootsche ruimtelijk gevoel in een kaal
en vlak of dor-bergachtig landschap, is overigens even moeilijk onder woorden te
brengen. Het geconcentreerde en het bepaalde in een ruimte-schepping kan
eenigermate worden vergeleken met het volstroomen van den mensch met onbepaalde
ruimte-krachten. Het leege wordt in hem vol; het kristalliseert zich en in zijn strakste
spanningen zal het even weinig geaccidenteerd zijn, even vrij van natuurlijke
schilderachtigheid, als een uitgestrekte heide met het uitspansel daarover.
Doch evenals in de historie de abstracte Christelijke symboliek in de buitengewone,
doch vaak over het hoofd geziene symbolische marmerincrusteeringen in wanden
en vloeren van Italiaansche basilica's, kort van duur is geweest en voor de figuur en
zijn natuurlijke rechten weer moest wijken, zoo is ook dat noodwendige, zuiverende
breken met alle afbeeldende en de natuur misbruikende kunst een keerpunt geweest,
dat slechts door zeer weinigen lang hoog en vol is gehouden. Merkwaardig is het te
zien in het werk van Czaky, hoe langzaamaan de figuur, als uit de diepten van een
helder en klaar den hemel spiegelend water naar boven komt, zonder rimpeling te
veroorzaken als het oppervlak nog niet bereikt is, doch het hemelbeeld reeds
vervormend naar de iets zwaarder en voller vormen van den naar zijn spiegeling
hunkerenden mensch.
In 1922 en 1923 ontstaan dan die prachtige zuiltjes, die een menschen-vorm
beelden, in stil evenwicht tusschen hemel en aarde; klare, stille, harmonieuze werken,
die wellicht tot het beste behooren wat hij ooit gemaakt heeft. Geen menschelijke
stemmingen; geen tragische conflicten; maar samenvloeiingen van aardsche en
hemelsche stroomingen tot een gesloten, sterken, gaven vorm. Uit dien tijd (1923)
is o.a. de zwartmarmeren kat. Een jaar later het klare wonder van het witsteenen
vrouwekopje, puur, strak en stil. Uit 1926 en 1928 noem ik de marmeren hondenkop
en het hertje, monumentale werkstukken, die aan levende, gespannen, figurale
structuur een overgang doen zien naar een lichaamlijk zwaarder periode. In 1928 en
volgende jaren heeft de menschelijke figuur het spiegelend oppervlak doorbroken
en nog omvloeid van de glanzingen uit grooter diepten, verschijnt ze voor het altijd
weer naar menschen en het menschelijke hunkerend en terugkeerend hart.
Er is in al deze iets meer bewegende figuren een pril, schuchter en kuisch
naturalisme, dat als een versluiering werkt in de nog altijd doorwerkende absolute
beeldvormen. Andere waarden ontstaan, toegankelijker, expressiever. Opmerkelijk
is het gratieuze in den toch vrij zwaren en zooveel mogelijk als gesloten massa
gehandhaafden vorm. Opmerkelijk ook het teeder verloop der deelen en de prachtige
bewerking van het oppervlak bij de groot gehouden, niet gedetailleerde vormgeving.
De omtrekken van de massa, die zooveel
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mogelijk gesloten is gehouden, zijn aan alle kanten goed. Er zijn geen onderbrekingen.
Sterk is Czaky ook in de opvatting van het voetstuk. Hij hecht daar veel aan. In den
regel wordt het voetstuk nogal eens verwaarloosd of ontbreekt de eenheid met het
beeld. Czaky echter heeft menigmaal prachtige oplossingen gevonden voor het
verband tusschen de figuur en zijn grond.
Tegelijkertijd met deze in het absoluut-beeldende zich langzaam afteekenende
menschfiguur komt Czaky tot drie verschillende mogelijkheden. Het
absoluut-beeldende is in-zich-zelf monumentaal; dat wil zeggen dat de groote
monumentale vorm niet gegrond is op iets anders (een gebouw, een landschap, een
plein), maar alleenlijk op de gebondenheid, die in de eigen middelen gegeven is. Zijn
grootere dierbeelden (de panter uit 1928, de geweldige stier uit 1930) zijn
buitengemeen sterk van spanningen door de architectonische wijze waarop de massa,
tegelijkertijd als zoodanig is gehandhaafd en veredeld door een verhoogde
vormgeving. De groote vlakken en rondingen zijn inderdaad ‘gebouwd’ gezien,
buiten alle naturalisme om. De herinnering aan de natuurlijke verschijning is hier
geen versluieren, maar een verhevigde kracht. Deze diervormen behooren tot de
sterkste monumentale uitingen van Czaky.
In wezen komen ze de kleinere figurale plastieken nabij, die ook strak gebouwd
zijn gezien en in zichzelf besloten als het ware een maximum aan ruimtespanning
evoceeren, zoo wijd en sterk doorboren ze wat klein, afleidend en zinnelijk-nevelig
is in de natuurlijke ruimtesfeer.
Maar tevens gaf Czaky in die aanvaarding van de figurale herinnering een oudere
mogelijkheid vorm. In een klein bronzen vrouwefiguurtje (1926) vierde hij een
bijkans renaissance-achtige sierlijkheid uit, een aesthetische verfijning in de
haardracht, in de moderne kleedij, in de wijze van staan. Hier werd hij, behoudens
een prachtige volle vorm in romp en armen, monumentaal-zwakker, precieus en
styleerend.
Als derde mogelijkheid kwam hij tot architectonisch gebonden werk (grafsteen,
trapversiering) waarin hij niet zijn grootste kracht kon vinden. Voor ons land is het
curieus op te merken, dat hij dan tot analoge vormmogelijkheden komt, welke wij
hier kennen uit de richting van Mendes da Costa en Altorf. Een styleerend sieren,
dat ook in het genoemde bronzen vrouwefiguurtje uit '26, een van aard natuurlijk
zeer verscheiden, maar van stijlplan verwante mogelijkheid verwezenlijkt, welke bij
ons de ietwat verstarde kracht van Mendes en Altorf is geworden. Een vogel uit '27
zou evenmin in dit verband verbazen.
Voor Czaky lijkt mij evenwel de onafgeleide, in zich berustende beeldende vorm,
gebouwd uit de gegevens van het ambacht en de stof, de diepste mogelijkheid. Binnen
deze gebondenheid leeft zijn drang naar een groote monumentale vormgeving tegelijk
met een droomrijk verbeelden van leven. Hij is een beeldhouwer, omdat hij met zijn
handen, met zijn tastzin, met
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heel die heimelijke kracht, die uit de vingers van den mensch stroomt en hem daarin
schenkt vormende en tastende oogen, zijn scheppend dadenleven leeft. Maar hij is
een menschen treffend kunstenaar, omdat hij boven dat alles de logos van het leven
gehoorzaamt en in de grootste klaarte den hartslag van het bloed niet verliest. Als
runen in een boomstam, van saamtrekkende levenssappen, van verweer naar buiten
en van opstuwende kracht naar binnen, zoo zijn de voren getrokken in de strenge
oervormen, die hij als beeldhouwer in de massa ontdekt en handhaaft.
Die handhaving van het gesloten blok en het ondergeschikt houden van de gestalte
aan de gegeven mogelijkheden van de massa, die niet aan een physiek realisme mag
worden onderworpen, schept meermalen de noodzaak van een vrijwel gelijkmatige,
zuilachtige structuur. Wie hiermee breekt en voor alles het fel realisme van een
lichaam wil doorvoeren, komt weder aan de andere zijde der beeldhouwkunst terecht.
Dan worden de voeten en de beenen vanzelf weder als gesloten vormmassa verlaten
voor een geheel ander spel van verhoudingen. Een enkele afbeelding van een staand
vrouwelijk naakt van Kolbe b.v. toont de mogelijkheden aan de andere zijde. De
opmerking dat de naaktfiguren van Czaky van onderen te zwaar zouden zijn, gaat
uitsluitend van de realistische anatomische mogelijkheden uit. Met hetzelfde recht
kan deze opmerking aan een vroege Gothische sculptuur de evenwijdige gesloten
gerektheid van de lichaamsproporties laken. Alleen het opsporen van de noodzaken,
het zien van de g e b o n d e n h e i d waaruit dergelijke vormen ontstaan brengt de
verklaring. Trouwens wie zien kan, zal moeilijk ontkomen aan de wonderlijke charme
van de vrouwelijke naaktfiguren van Czaky. Hoe rijzig en hoe licht zijn de gestalten,
ondanks de ietwat gedrongen volle massa. Eén totaliteit is de figuur, van een op en
weer neergaand verloop der welvingen; van de voeten tot in de handen gaat de
strooming. De doorwerking der absolute vormen is op zeldzaam gelukkige wijze
getemperd door de gave zinnelijkheid der vrouwelijke natuurlijkheid. Die als een
teedere sluiering werkt in een kristallen klaarte. En is dit tenslotte niet de golf van
het volle leven, dat wij daarin liefhebben? Die hartstochtelijk de sneeuwtoppen
zoeken zullen deze vermenschelijking na vroegere zuivere gespannen klaarte
misschien betreuren, als een verlies. Die nooit verder dan de naturalistische illusie
van het warme leven zijn gekomen, zullen niet bevredigd zijn door een zoo gereinigde
zinnelijkheid. Maar die het leven in zijn bewegingen, tusschen uitersten, met
noodzakelijke uitersten en contrasten, liefhebben, zullen de nieuwe melodie herkennen
als de uitkomst van een aanvaarding van tegenstrijdige krachten. Een aanvaarding
waaruit geen theorie maar bloei ontspringt. Er is in deze menschelijk voller geworden
beelden iets van die vrede en het geluk van een milden bloei in een vroegen morgen,
gewekt in een vruchtbaren donkeren dragenden nacht.
Daar is ook dat in steen gekapte gelaat van een jonge vrouw (1929), stil,
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eenvoudig, zacht; en met die verklaarde getemperde droefgeestigheid, die van de
overgave aan het leven en van de droomen een vermenging van gevoelens is, die
haar rijpheid nog niet kent.
***
Het wonder van de beeldhouwkunst is het dichtste bij het wonder van alle geboorte.
Het is het boek Genesis; in de koninklijke kracht van opperste orde-schepping uit
chaotischen baaierd van onbepaalde krachten; het is de bronstige liefde der
Hoogliederen; en het is de goddelijke onomschrijfbaarheid van het Algezicht, dat na
eeuwen van aarzeling in een Buddha nauwelijks tot vorm is kunnen worden. Alle
uitersten van gezichten, zijn binnenste geestelijke gezicht en zijn buitenste veraf van
zijn kern levende gezicht, heeft de mensch in zijn beeldhouwkunst geschapen. Altijd
keeren de oneindig vele gezichten van den mensch tusschen zijn handen, tusschen
zijn scheppende, tastende vingeren weder. En hij kan niet laten die weerkeer lief te
hebben.
Dit fatum van dien stillen weerkeer ligt ook in het werk van Czaky; zachtjes heeft
het aardsche leven zijn vroege ijlte beslopen en in lichte vervoering heeft hij zich
overgegeven aan het leven, het lichte en het donkere.
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Oostersche schimmen
door R.H. van Gulik
Derde gedeelte
II
DE kluchten en zedestukken zijn uit den aard der zaak zeer aan verandering
onderhevig, daar ze door den vertooner onder het spelen aanmerkelijk kunnen worden
gewijzigd. Minder is dit het geval met de historische verhalen. Deze immers zijn zoo
algemeen verspreid onder het volk, dat de loop der gebeurtenissen tot in
bijzonderheden aan een ieder bekend is, en de verhaler of vertooner zich dus weinig
vrijheden veroorlooven kan. Daar de historische romans te lang zijn, om in hun geheel
opgevoerd te kunnen worden, neemt men er de meest boeiende episoden uit. Voor
het theater zijn zelfs deze episoden nog te lang: daar volstaat men met de weergave
der voornaamste scènes. Daarom is het voor iemand, die niet door en door bekend
is met de Chineesche literatuur, zoo goed als onmogelijk, om in een theater den loop
van de geschiedenis te volgen. De Chineesche toeschouwer echter, die alle figuren
uit het verhaal bij name kent, geniet van die vertooningen, die ons voorkomen als
een aaneenschakeling van onsamenhangende brokstukken.
De beroemdste historische roman is zonder twijfel de Geschiedenis der Drie Rijken,
de San Kwo Sje Jen Jie, die als nationaal epos niet ten onrechte wel eens met de Ilias
der Grieken vergeleken wordt. Deze roman, hoewel vele eeuwen later geschreven,
behandelt de gebeurtenissen, die plaats grepen aan het einde der Han-dynastie, in de
woelige jaren van 190 tot 220 n.Chr. Toen was de eens zoo machtige dynastie
vervallen: onmondige kinderen zetelden op den Drakentroon, vanwaar eens Keizer
Woe Tie, de grondvester der dynastie, zijn machtige heerschappij voerde. Overal in
het rijk braken opstanden uit, die een periode van verbijsterende verwarring ten
gevolge hadden. Tegen dezen somberen achtergrond komen de daden van drie
roemruchte helden, de hoofdpersonen van den roman, des te lichtender uit. Na
eindelooze veeten en oorlogen valt het rijk ten slotte uit elkaar in de San Kwo, de
Drie Staten, namelijk Wee, Woe en Sjoe. Deze roman, aan oud en jong, arm en rijk
bekend, zij het door eigen lectuur, door het theater of vertellingen van ouders en
straatzangers, heeft een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op den Chineeschen
geest.1) Beeldende zoowel als beschrijvende kunstenaars vonden er stof in voor hun
werken, en er zijn dan ook tallooze gedichten en schilderijen, die onderwerpen uit

1) ‘This historical novel has entered into the very soul of the nation. It has invaded the dramas,
the novels, the stories, the ballads, and even religion....’ (Soothill, History of China, 1927,
p. 22).
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dezen roman behandelen. Daarom schijnt het mij goed toe, waar ik in de vorige
gedeelten van deze reeks studies ook een opgave invoegde van de voornaamste bij
het schaduwspel gespeelde verhalen, ook hier in het kort te beschrijven den inhoud
van dezen roman, welks hoofdpersonen de Chineesche schimmenvertooner doet
opleven uit de grijze oudheid door het kleurig spel der schaduwen.
Het verhaal begint onder de regeering van den Han-Keizer Ling-Sie, die in het
jaar 168 aan de regeering kwam. Onheilspellende voorteekenen duidden het naderende
einde der dynastie aan: op een groote bijeenkomst in de troonzaal voer plotseling
een heftige stormwind door de ruimte, en dadelijk daarop verscheen een lange zwarte
slang, die zich van een dakbalk neer liet zakken op den troon. De Keizer zonk in een
onmacht ter aarde, en de beambten vluchtten in groote verwarring uiteen. Spoedig
evenwel was het monster verdwenen, doch nu kwam een vreeselijke hagelstorm
opzetten, die tot middernacht aanhield. Voorts verwoestte nog een zware aardbeving
de muren der hoofdstad, en teisterden overstroomingen het land. In de grensgebieden
van het rijk braken opstanden uit, die de Keizerlijke troepen niet konden
onderdrukken. Nog gevaarlijker werd de toestand, toen de opstandelingen zich
vereenigden onder een zekeren Tsjang Tsjio (cf. afb. 15). Diens optreden wordt in
den roman als volgt beschreven: ‘Tsjang Tsjio was eigenlijk een candidaat, die voor
het Staatsexamen zakte. Eens ging hij in de bergen, om kruiden te verzamelen. Daar
ontmoette hij een ouden man, met blauwe oogen en het gezicht van een kind, die
steunde op een staf van Lie-hout. Hij nam Tsjang Tsjio mee naar zijn hol, en
overhandigde hem daar een tooverboek, bestaande uit drie deelen, terwijl hij zeide:
“Dit boek heet: De Regelen tot den Grooten Vrede. Neem het, en verkondig in naam
des Hemels algemeene bekeering, en help alle menschen. Zoo gij dit niet doet, zal
het u zwaar worden vergolden.” Tsjang Tsjio dankte hem eerbiedig, en vroeg hem
naar zijn naam. De oude man antwoordde: “Ik ben de oude onsterfelijke van het
Bloemrijke Zuiden.” Daarop ging hij op in een blauwen nevel en was verdwenen.
Tsjio nam het boek, en studeerde er dag en nacht in, totdat hij de winden kon doen
verrijzen en den regen bezweren. Toen noemde hij zich de “Taoïstische
Vredesleeraar”. In het begin van het jaar 184 woedde wijd en zijd een pestziekte.
Tsjang Tsjio verspreidde nu gewijd water, waarmede de menschen de ziekte konden
genezen, waarop hij zichzelf “de Groote Heilige” en “Goede Meester” noemde. Tsjio
had meer dan vijfhonderd volgelingen, die “als wolken de landen doortrokken” en
tooverformules schreven of bezweringen oplazen. Hierna nam het aantal zijner
volgelingen met den dag zoo toe, dat hij ze in zesendertig groepen verdeelde. Een
groote afdeeling telde tienduizend, een kleinere zes of zeven duizend leden. Aan het
hoofd van elke stelde hij een aanvoerder, en dezen noemde hij “generaal”. Bovendien
verkondigde
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hij, dat de blauwe hemel gestorven was, en nu de gele hemel heerschen zou. Voorts
zeide hij: “Dit is het jaar k i a - t z e1); nu zal het rijk tot heil komen,” en hij liet
menschen overal met krijt deze teekens op de deuren der huizen van steden en dorpen
schrijven.’2) Door allerlei kuiperijen weet hij, in verbinding met zijn beide broeders,
zijn invloed uit te breiden, en bondgenooten te krijgen. Dit optreden van Tsjang Tsjio
is karakteristiek voor vele leiders van opstandelingen in de Chineesche geschiedenis.
Meestal zijn dit avonturiers, die door een fantastisch verhaal omtrent een goddelijke
zending het vertrouwen der menigte winnen, en vervolgens de menschen aan zich
binden door het uitgeven van tooveramuletten etc. Tsjang Tsjio neemt als embleem
het gele vaandel aan, en allerwegen binden zijn aanhangers zich nu gele doeken om
het hoofd, waardoor deze opstand bekend is geworden als de opstand der Geeldoeken.
Hun legers raken weldra slaags met de Keizerlijke troepen en nu vaardigt de Keizer
edicten uit, die hij overal laat verspreiden, waarin alle vrijwilligers worden opgeroepen
om zich bij het leger des Keizers te voegen. Onder deze vrijwilligers, die aan den
oproep gehoor gaven, behoorde een zekere L i o e P e e (cf. afb. 13), een jongeling,
die zich reeds vroeg deed kennen als een man met buitengewone gaven. Hoewel hij
een verre verwant was van het Keizerlijke huis, leefde hij door omstandigheden toch
zeer eenvoudig. Toen na den dood van zijn vader zijn moeder arm achterbleef,
verdiende hij geld met stroosandalen vlechten. Maar zijn uiterlijk verried reeds, dat
hij tot groote dingen was voorbestemd: ‘Hij was zes voet3) hoog, zijn ooren hingen
af tot op zijn schouders. Zijn handen reikten tot beneden zijn knieën. Met zijn oogen
kon hij zijn ooren zien. Zijn gelaat leek de fijnste jade, zijn lippen waren vuurrood....’
Bij één der aangeplakte Keizerlijke edicten ontmoet Lioe Pee twee andere helden,
die voortaan zijn broeders zullen zijn, verbonden door een plechtigen eed. De
beroemde passage, waarin deze ontmoeting wordt beschreven, laat ik hier in vertaling
volgen: ‘Ten tijde dat de edicten aangeplakt waren, was Lioe Pee achtentwintig jaar
oud. Op een dag stond hij voor een plakkaat, en zuchtte diep. Plotseling riep iemand
achter hem met schelle stem: ‘He daar, wat zucht ge, in plaats van uw krachten in
dienst van het Rijk te stellen?’ Lioe Pee keek om, en zag een man, acht voet hoog,
met een panterkop en ronde oogen, een mond als een zwaluw en snorrebaarden als
van een tijger, terwijl zijn stem rolde als de donder, en hij er uitzag als bezat hij de
snelheid van een renpaard. Lioe Pee, zijn buitengewoon voorkomen ziende, vroeg
hem naar zijn naam. De man zeide: ‘Mijn naam is Tsjang Fee, en mijn bijnaam Ie-Te
(cf. afb. 1, Mei-nummer). In Tsjo-tsjiun heb ik een mooi landgoed, en verder ben

1) De Chineezen verdeelen den tijd in cycli van 60 jaren. Het eerste jaar van een cyclus heet
k i a - t z e. Tsjang Tsjio wilde dus hiermede als het ware een nieuwe aera inluiden.
2) San Kwo Sje Jen Jie, ed. Commercial Press, Shanghai, hfdst. I, p. 1.
3) Deze lengtemaat wordt verschillend opgegeven. Hij varieert tusschen 25 en 35 cm.
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ik wijnhandelaar en slachter; maar in de eerste plaats tracht ik me te vereenigen met
dappere lieden. Zooeven zag ik u voor het plakkaat staan en zuchten, en daarom
sprak ik u aan.’ Lioe Pee zeide: ‘Ik ben een lid der Han-familie, en heet Lioe Pee.
Ik heb van den opstand der Geeldoeken gehoord, die alles in verwarring brengen. Ik
zou het volk rust willen geven, maar mijn kracht is niet toereikend, en daarom zuchtte
ik diep.’ Tsjang Fee antwoordde: ‘Ik ben rijk, en heb bovendien in mijn dorp veel
dappere vrienden. Hoe zoudt ge het vinden, als we ons bij elkaar aansloten?’ Lioe
Pee was zeer verheugd over deze woorden, en ging met hem samen een herberg van
het dorp binnen om wijn te drinken. Terwijl zij daar zaten, zagen ze een grooten man
met een wagen aankomen, die voor de deur van de herberg stil hield, en riep: ‘Breng
me vlug wijn, want ik moet me haasten om me bij het leger te voegen!’ Zijn lichaam
mat negen voet, zijn baard was twee voet lang, zijn gelaat dadelkleurig, zijn lippen
vuurrood, zijn oogen waren als die van een Phoenix, terwijl zijn wenkbrauwen
slapende zijderupsen geleken. Kortom, zijn voorkomen was zeer eerbiedwaardig en
indrukwekkend. Lioe Pee noodigde hen uit, bij hem plaats te nemen, en vroeg hem
naar zijn naam. De vreemde zeide: ‘Mijn naam is Kwan Ju (cf. afb. 2, 8, 9,
Mei-nummer), mijn bijnaam Sjoo Tsj'ang, doch dezen heb ik later in Jun Tsj'ang
veranderd. Ik kom uit het dorp Hiailiang, ten Oosten van de rivier. Omdat ik daar
een tyran, die, vertrouwend op zijn macht, de menschen mishandelde, heb gedood,
moest ik vluchten over bergen en meren en zwerf nu al vier of vijf jaren rond. Daar
ik nu juist hoorde van den oproep om de Geeldoeken te onderdrukken, wilde ik me
bij het leger voegen.’ Lioe Pee vertelde hem nu hun eigen plannen en Kwan Ju
verheugde zich hier zeer over. Ze gingen toen naar het goed van Tsj'ang Fee, om de
redding van het rijk te bespreken. Tsjang Fee sprak: ‘Achter mijn landgoed bevindt
zich een perziktuin. De bloesems staan nu juist in vollen bloei. Laten we daarom
morgen er heengaan en ten overstaan van hemel en aarde ons tot een eedgenootschap
aaneensluiten, om als broeders tezamen onze krachten in te spannen, gelijk van zin.
Dan zullen we groote dingen kunnen volbrengen!’ Lioe Pee en Kwan Ju riepen uit:
‘Dat is zeer goed!’ Den volgenden dag maakten zij in den perziktuin een zwarte koe
en een wit paard1) gereed, en de andere benoodigdheden voor het offer. Vervolgens
namen zij brandende wierookstaafjes in de hand, en na zich tweemaal te hebben
neergebogen, legden zij den volgenden eed af: ‘Hoewel wij, Lioe Pee, Kwan Ju en
Tsjang Fee verschillende namen dragen, sluiten we ons als broeders aaneen om met
vereenigde krachten en eenzelfde gezindheid de bedrukten te bevrijden en hen, die
in gevaar verkeeren te redden, opdat naar boven de staat beschut, en naar beneden
het volk rustig zal zijn. Hoewel wij niet in hetzelfde jaar,

1) De zwarte koe wordt bij den plechtigen eed geofferd aan de aarde, het witte paard aan den
hemel.
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dezelfde maand, op denzelfden dag geboren zijn, wenschen we toch in hetzelfde jaar,
dezelfde maand, op denzelfden dag te sterven. Verheven hemel en eerbiedwaardige
aarde, weest gij getuigen! Wanneer wij dezen eed niet nakomen, dan mogen goden
en menschen ons verdelgen.’1) De drie eedgenooten verzamelen nu een keur van
dappere krijgers om zich heen en stellen zich ter beschikking van Lioe Jen, den
Keizerlijken bevelhebber. Door hun heldhaftig optreden is de opstand weliswaar
spoedig onderdrukt, maar de wantoestanden aan het hof blijven voortbestaan. Keizer
Ling Tie is gestorven, en opgevolgd door een kind. De macht is geheel in handen
van den wreeden generaal Toeng Tsjo. Deze regeert met zijn zoon Liu Poe2) met de
grootste willekeur, en laat tal van vooraanstaande staatslieden op vreeselijke wijze
ter dood brengen. Bij een groot gastmaal laat Toeng Tsjo door Liu Poe het afgeslagen
hoofd van een minister aan de aanzittenden presenteeren. Een der gasten, de minister
Wang Jun, komt bedroefd en ontsteld van dit feest thuis, waar de schoone danseres
Tiau Tsjan hem vergeefs tracht af te leiden en op te vroolijken. Op haar herhaalde
smeekbeden deelt hij haar de wandaden van Toeng Tsjo mede. Terstond besluit zij,
zichzelf ter wille van het algemeen heil op te offeren; zij laat zich door Wang Jun
als vrouw aanbieden tegelijk aan Toeng Tsjo en zijn zoon Liu Poe. Vervolgens weet
zij door beurtelings den een en den ander te begunstigen hun jaloerschheid zoodanig
op te wekken, dat Liu Poe zijn vader doodt. Maar de algemeene toestand wordt
weinig beter: nu trekt de beroemde veldheer Ts'au Ts'au3) alle macht aan zich, en
maakt zoo Lioe Pee en zijn aanhangers tot zijn vijanden. Als Ts'au Ts'au gestorven
is, wordt zijn plaats ingenomen door zijn zoon Ts'au P'ee, die zich tot Keizer maakt.
Maar ook Lioe P'ee, inmiddels beleend met den staat Sjoe, neemt als telg van het
Han-geslacht den Keizerstitel aan. Hiermede begint de eigenlijke strijd tusschen de
drie rijken, een geschiedenis van eindelooze kampen en ingewikkelde intrigues, die
boeiend wordt verhaald in de 120 hoofdstukken, die de roman telt. De man die door
de Chineezen algemeen als de held van het verhaal wordt beschouwd, Lioe Pee,
overwint echter slechts gedeeltelijk: in den loop van den roman sterft hij, en zijn
zoon, die hem opvolgt, Choo Tsjoe, kan zich geenszins met zijn vader meten, en met
hem verdwijnt weer de korte dynastie, die door zijn vader in Sjoe was gevestigd.
Ten slotte wordt in 265 het rijk vereenigd onder Woe Tie (265-290), als eerste Keizer
der Tsin-dynastie (262-317). Hiermede is het veelbewogen tijdperk der drie rijken
afgesloten.
De velerlei avonturen, die de steeds-wisselende krijgskans den drie helden
toevoerde, hun onderlinge trouw, hun toegewijd zijn aan de dynastie, hun manhaftig
optreden in de ure van het gevaar, al dit gebeuren, dat plaats

1) San Kwo Sje Jen Jie, ed. Comm. Press, Shanghai, hfdst. I, p. 3 sqq.
2) Zie afb. 17.
3) Zie afb. 16.
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greep in een ver verleden, tegen den wilden achtergrond van wanhopige worsteling
en verbitterden strijd, heeft Lo Kwan Tsjoeng, de vermoedelijke schrijver van den
roman, gezien, omgeven door den krans van warrelende kleuren, die den heros siert.
Het scherp-ziftend prisma der historische critiek behoeft slechts een korte spanne
tijds, om deze kleurenpracht te ontleden in de eenvoudige en meer bescheiden tinten
der waarheid. Maar het volk ziet zijn eigen geschiedenis liever belicht door den
tooverschijn der legende. Lioe Pee werd tot de verpersoonlijking van ridderlijkheid
en mannelijken moed, Kwan Ju zelfs tot Oorlogsgod van het Chineesche pantheon,
dien men in afzonderlijke tempels vereert, ook als God van den Handel.
Zijn hier de hoofdpersonen van het verhaal nog oorspronkelijk menschen, gaarne
ook verwijlt men bij oudere tijden, waar de fantazie vrij spel heeft, en om enkel
historisch overgeleverde namen en los samenhangende feiten heel een wonderwereld
kan opbouwen, waar de menschen goden en de goden menschen zijn, waar de
bovennatuurlijke kracht van toovenaars en heiligen meer vermag dan sterke legers
en ervaren generaals, en waar al de geesten en geniën der godenwereld rondgaan,
gezeten op hun rijdieren, fabuleuze gedrochten, of op blauwe wolken zwevend door
het luchtruim.
In deze sfeer brengt ons de tweede roman, dien wij noemden, de Feng Sjen Jen
Jie, of wel de Goden-investituur. Het verhaal speelt ten tijde van den ondergang der
Sjang-dynastie, die over China geheerscht zou hebben van 1766-1122 v.Chr. De
laatste Keizer dezer dynastie, Tsjoo Wang is de hoofdpersoon van den roman. Hij
wordt geschilderd als iemand van onmenschelijke wreedheid, een Chineesche Nero,
die tezamen met zijn favoriete Ta-kie ongehoorde gruweldaden verricht. De roman
begint met de beschrijving van een offerplechtigheid ter eere van Nu-kwa, een
machtige godin. Terwijl de Keizer in de tempel is, waait een windvlaag het scherm,
dat de beeltenis der godin verhult, opzij, en aanschouwt de Keizer haar in haar volle
schoonheid. Door deze lieflijke gestalte worden zijn begeerten opgewekt, en hij
denkt: ‘Mijn waardigheid is niet minder dan Zoon des Hemels, mijn rijkdommen
omvatten alles, wat tusschen de vier zeeën ligt. Maar hoewel ik zes vrouwenpaleizen
en drie gemalinnen heb, kan ik toch niet bogen op het bezit van zulk een schoonheid!’
Daarop liet hij zich de vier kostbaarheden van het studeervertrek1) brengen, en schreef
met roode letters op de witgekalkte muur het volgende vers:
Ongewoon is de pracht van het scherm, met phoenixen beschilderd,
En kostelijk is het versierd met vloeibaar goud.
Het blauw der verre bergen vervaagt in golvende lijnen.
Haar purperen gewaad danst met fladderende mouwen.

1) Namelijk de schrijfbenoodigdheden, te weten: penseel, inkt, papier en inktsteen.
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Zij is schoon als een perebloesem, door regendroppels bepareld,
De pioenroos kan zich met haar in pracht niet meten.
Och mocht ik u, o Schoone, van hier ontvoeren,
Dat gij mij steeds diendet, mij eeuwig verheugend!

Toen de godin Nu-kwa op een van haar tochten door het luchtruim deze lasterlijke
regels zag, ontstak zij in hevigen toorn. En daar het toch voorbeschikt was, dat de
Sjang-dynastie zou eindigen omstreeks dezen tijd, besloot zij Tsjoo-wang te gronde
te richten. Daartoe deed zij één harer geesten, een vos-daemon, het lijk van een jong,
schoon meisje binnentreden, en in deze gestalte den Keizer verleiden. Het duurde
niet lang, of deze vrouw, Ta-kie1), had den Keizer geheel in haar macht. Zij beschuldigt
de edele wettige Keizerin Kiang-Sje valschelijk van verraad, en de Keizer laat haar
doodmartelen. Dit is slechts het begin eener reeks gruwelen, die geen einde schijnt
te nemen. De schatkist wordt uitgeput door waanzinnige uitgaven voor den bouw
van lust-paleizen, ingericht met overdadige weelde. Een vijver van wijn wordt
aangelegd, en daarop gaat de Keizer met zijn gunstelinge spelevaren. Ministers, die
het wagen, den Keizer zijn wangedrag onder het oog te brengen, worden op wreede
wijze ter dood gebracht: levend geroosterd, in stukken gesneden, of in een poel van
schorpioenen en slangen geworpen. Een van hen, Jang Zjen (cf. afb. 4, Mei-nummer),
worden de oogen uitgerukt, maar een goedgezinde geest geeft hem in plaats daarvan
oogen in de palmen van zijn handen. Dit slechte bestuur heeft natuurlijkerwijs ten
gevolge, dat opstanden uitbreken in het rijk, en in de volgende groote verwarring
spelen velerlei geesten en heiligen een belangrijke rol. Tsjoo-wang en Ta-kie beteren
zich echter geenszins, en verrichten met de grootste willekeur de meest
onmenschelijke daden: zij laten grijsaards en jongelingen, die in den winter een rivier
doorwaden, de beenderen openhakken, om te zien wier merg het best tegen het koude
water bestand is. Het lijf van zwangere vrouwen wordt opengesneden, daar Ta-kie
beweert, dat zij van te voren het geslacht der kinderen raden kan. De opstandelingen
vereenigen zich onder den edelen generaal Woe Wang, die wordt bijgestaan door
een machtigen heilige, Tze-ja. Deze heeft een heir van geesten tot zijn beschikking,
en helpt Woe-wang om de Keizerlijke legers te verslaan. Ten slotte ziet Tsjoo-wang
zich door allen verlaten, en hebben de opstandelingen hem in zijn paleis ingesloten.
Ta-kie is gevangen genomen en gedood door Tze-ja. Dan kleedt de Keizer zich in
zijn staatsiekleed, doet al zijn versierselen aan, neemt zijn scepter in de hand, en in
plechtige houding staande op den hoogsten toren, voor alle belegeraars zichtbaar,
laat hij zich met zijn paleis verbranden. De roman eindigt dan met plechtigheden,
waarbij allen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, tot goden worden verheven.
Belang-

1) cf. afbeelding 18.
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wekkend is de figuur van Keizer Tsjoo-wang: een groot man, grootsch ook in zijn
slechte daden, die zich in overmoed een godin tot vrouw begeerde, en tot straf door
een vos-daemon wordt verleid, en ten slotte, door goden en menschen overwonnen,
zelf het vuur in zijn brandstapel steekt.
Deze en nog vele andere verhalen staan ter beschikking van den schaduwspeler.
Zoo leeft in het spel der luidloos gebarende schimmen, nog het geritsel der zijden
gewaden, het kletteren der wapenen, gedragen door wezens uit andere werelden, uit
vergane tijden.

Naschrift
Mijn oorspronkelijk plan was ook voor China de verschillende historische
verbindingen, die tusschen schimmenspel, tooneel en poppentheater bestaan, in deze
reeks artikelen te onderzoeken en te beschrijven, evenals ik dat reeds deed met
betrekking tot het poppentooneel in Java en Siam. Voor deze laatstgenoemde gebieden
is het pionierswerk echter reeds verricht, zoodat ik mijne conclusies kon mededeelen,
en verder kon volstaan met te verwijzen naar bestaande werken van Europeesche
geleerden.
Maar voor China is een dergelijk onderzoek nog nooit gedaan, zoodat ik
herhaaldelijk de Chineesche bronnen zou moeten aanhalen. Daardoor zou deze reeks
artikelen een te speciaal karakter krijgen en buiten de lijn van dit tijdschrift vallen.
Het zij mij daarom vergund, te volstaan met de voorgaande beschrijving van het
Chineesche poppentooneel en zijn repertoire. Ter afronding der reeks zal ik hierop
nog een artikel over de schaduwspelen in Voor-Azië laten volgen, waarin ik hoop
tegelijkertijd althans eenige groote lijnen te kunnen aangeven betreffende de
ontwikkeling van het schimmenspel in het Oosten.
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Dr. J.Th. de Visser, de levenskunstenaar
door P.H. Ritter Jr.
I
WIE het werk aanschouwt, dat de thans overleden staatsman Dr. J.Th. de Visser
heeft nagelaten, verwondert er zich over, hoe ver de beteekenis van den m e n s c h
uitsteekt boven hetgeen hij zichtbaar tot stand bracht. Ongetwijfeld heeft Minister
de Visser én als bewindsman én als geleerde, een eervollen staat van dienst: hij heeft
de onderwijswetgeving herzien, hij heeft het beginsel der financieele gelijkstelling
uitgewerkt en toegepast, en hij heeft een uitvoerige studie geschreven over Kerk en
Staat, die hem Professor had kunnen maken als hij geen Minister ware geweest. Wie zulke dingen tot stand brengt heeft een welbesteed leven en recht op de hoogste
Staatswaardeeringen, die Dr. de Visser dan ook in ruime mate ontving. - Maar er
zijn vele andere Ministers aan te wijzen in het verleden, wier lijst van verdiensten
met die van Dr. de Visser kan wedijveren, en die toch volkomen vergeten zijn. Zonder grooten en duidelijken invloed te hebben gehad op de politieke geschiedenis,
zonder den weg te hebben geopend voor een nieuwe Idee, zal hij toch voor het
nageslacht blijven voortleven en zal zijn naam met een even groote reverentie worden
genoemd als de namen van een Kuyper, een Troelstra, een Lohman. Hij is een der
korypheeën van een thans afgesloten tijdperk der Nederlandsche geschiedenis, een
markante persoonlijkheid, maar niemand zal het geheim zijner meer dan gewone
beteekenis kunnen vinden buiten zijn menschelijkheid en zijn staatsburgerschap.
Vroeg men de Visser zelf naar de Idee, die zijn leven vervulde, dan antwoordde
hij zonder aarzeling: de nationale gedachte. Maar die nationale gedachte is een
richtingspunt, geen uitgangspunt. Hetgeen wij van eene openbare persoonlijkheid
willen weten om het bizondere van zijn karakter te kenschetsen, is de wijze waarop
hij de nationale gedachte beleeft, de schakeering, waarin de nationale gedachte bij
hem zich verwezenlijkt. De Visser kon dat niet aanduiden, omdat het hem onmogelijk
viel zijn overtuiging te laten kristalliseeren in een begrip. - Alles waarmede deze
geest in aanraking kwam, werd terstond v e r m e n s c h e l i j k t door het gemoed, dat
de geestelijke bezittingen aanstonds overnam. Wanneer hij zeide dat zijn
levensovertuiging was de nationale gedachte, dan was dat de formuleering van het
onbewust in hem levende gevoel, dat hij Nederlander
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was en zich geheel thuis vond in de Nederlandsche omgeving, op dezelfde manier
als zijn belijdenis christelijke politiek te willen voeren, in laatsten aanleg terug te
brengen was tot zijn persoonlijk streven een goed christen te zijn.
Men heeft beweerd, dat de Visser eigenlijk een liberaal was, en men heeft het ten
onrechte beweerd. - Want de algemeene levenshouding van den liberaal is gericht
naar een begrip, naar vrijheid, rechtvaardigheid, algemeen belang. Van de hooge
geestelijke goederen wil de liberaal den staatsburger dan laten genieten. Maar de
Visser's algemeene levenshouding was gericht naar de menschen. Het oecumenisch
karakter van de Visser's levensovertuiging lag in het oecumenische eener reëel voor
hem bestaande christelijke en nationale broederschap, niet in de algemeenheid eener
voor allen gelijkelijk in functie te stellen rechtsbedeeling. Een der voorname redenen,
die hem bij uitstek geschikt maakte om concessies te doen, was gelegen in deze
realistische broederschapsgedachte. Hij kon een concessie-politiek voeren zonder
on-principieel te worden. Zooveel mogelijk menschen en groepen te bevredigen lag
in zijn natuur en zijn overtuiging was van die natuur de idealizeering. Welnu, als hij,
zooals bij de totstandkoming der lageronderwijswet, zijn concessies verdeelde, dan
lag hier nimmer de wensch tot slagen, maar altijd de wensch tot inwilligen aan ten
grondslag. De Visser was niet een onderscheidende, maar een bindende figuur.
Wanneer wij dit alles hebben overdacht, dan kunnen wij beter den zin begrijpen
van zijn ononderbroken beroep op de nationale gedachte als levensgedachte. Omdat
de Visser vóór alles menschelijk was, en niet verstandelijk, had de handeling in hooge
mate deel aan zijn geestelijk leven. Op den bodem van zijn ziel heeft d i t ideaal
gelegen: de verwezenlijking te worden van de natuur van zijn volk. Dat ideaal heeft
hij bereikt, en door die bereiking is hij onvergankelijk.
Men werpt mij tegen, dat er weinig volken religieus en politiek zoo versplinterd zijn
als het onze, en dat dáárom een synthetische figuur als de Visser juist in tegenstelling
tot ons volkskarakter verschijnt. Niets is minder waar. - Veelheid van partijen wijst
op zwakte van politiek leven. De politieke gedachte beweegt zich om enkele, niet
om vele figuren. En de politieke hartstocht kan alleen leven door eenvoudige
tegenstellingen. Veelheid van partijen beteekent veelheid van belangen, niet veelheid
van ideeën. - En nergens is de verhouding tusschen de m e n s c h e n van verschillende
kleur gemoedelijker dan bij ons. Een Balt, die kersversch uit Berlijn kwam in de
Spartacistische jaren, verwonderde zich er uitermate over, toen ik hem meenam naar
een vergadering, waar ultra-revolutionairen met anti-revolutionairen debatteerden,
dat de debaters na afloop van de
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vergadering met elkaar een kop thee gingen drinken, inplaats van elkander dood te
schieten. - Alle partij-tegenstelling en alle individualisme wordt in Holland opgeheven
door de algemeene gemoedelijkheid, die er de andere zijde van vormt, en als ik dien
handigen realiteitszin van ons volk als een zijner voornaamste karaktertrekken in het
licht stel, dan sta ik niet alleen, maar vind sociologen van beteekenis als Prof.
Steinmetz aan mijn zijde1).Van die gemoedelijkheid was Dr. de Visser de incarnatie. In zijn persoon heeft
hij het synthetisch element van ons volk verwerkelijkt.
Waarom kon hij dat? Omdat alle fanatisme hem vreemd was. De afkeer van ons volk
tegen ‘koude drukte’ en aanstellerij is, beziet men het goed, een verzet van zijn
nuchteren aard tegen den hartstocht. - Terecht is Dr. de Visser de grootste redenaar
genoemd van het tijdsbestek waarin hij leefde. Maar aan dezen redenaar was alle
opgewondenheid vreemd. Zijn redevoeringen waren meesterstukken van het
gematigde en het gemiddelde in de volksovertuiging. Hij kon tot geestdrift stijgen,
zonder zijn bedaardheid te verliezen. Hij striemde nooit. Hij gloeide zelden voor
eenzijdigheden die hem den haat konden bezorgen van heur tegenstanders. En alweder;
die matiging betrachtte hij niet om zichzelf te sparen, maar wijl het gematigd inzicht
in overeenstemming was met zijn natuur. Ieder gevoelde dat ijdelheid en pose afwezig
waren in deze welsprekendheid.Ook was de Visser altijd duidelijk en eenvoudig. Indien men zijn redevoeringen
gaat ontleden, dan blijkt het, dat er minder nieuwe gezichtspunten in voorkomen,
dan de groote indruk dien zij verwekten zou doen vermoeden. Meestal gaan zij uit
van zeer simplistische gedachten, die door historische voorbeelden werden verlucht.
Bij elk dier redevoeringen is echter de menschenkenner aan het werk geweest. Want
een redevoering vormt het contact tusschen mensch en menigte, tusschen den spreker
dus, en den primitiefsten vorm van menschelijkheid, die er bestaat. Ingewikkelde
redevoeringen zijn oratorische gedrochten.
Wij naderen al meer en meer tot het begrip van de Visser's kern. In hem heeft
Nederland een figuur verloren, die het gewone op een buitengewone wijze verrichtte.
Een politiek systeem, zooals Kuyper, zooals Troelstra verwezenlijkten, heeft hij niet
gebouwd, een systeem van sociale wetgeving, zooals Talma beoogde, staat niet als
monument, dat aan de Visser herinnert. Als geleerde heeft hij degelijk, geen
baanbrekend werk verricht. Maar hij blijft voortleven als de beste Nederlander van
zijn generatie. Door zijn persoon heeft hij daadwerkelijker waarde gegeven aan onze
vaderlandsche gemeenschap, dan anderen door hun bevruchtende gedachten. Wie
kan zijn nationaal karakter ontrouw worden, als hij maar even denkt aan de Visser?

1) c.f. hetgeen door hem gezegd werd op de Delta-conferentie te Nijmegen in 1931.
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Aan de evenmatige natuur van het Nederlanderschap heeft hij adel en diepte gegeven
door zijn leven en levensopvatting.
De Visser was vóór alles een wijs man. Er is nimmer een vergadering gehouden
onder zijn voorzitterschap, of hij had haar in zijn beleidvolle hand. - Vergaderingen,
zoo was zijn innerlijke overtuiging, zijn veiligheidskanalen voor menschen, die
gefolterd worden door persoonlijke inzichten. Terwijl de zakelijken en
hyper-intellectueelen in een vergadering zaten te trappelen van ongeduld, liet Dr. de
Visser aan Tante Betje eindeloos het woord. - En wanneer Tante Betje haar overvol
gemoed had uitgestort, verklaarde de Visser, dat haar meening zoo uitermate
belangrijk was, dat rijpe studie van hare inzichten, dat wilde dus zeggen commissoriaal
maken er van, meer dan noodzakelijk was. - Kwam dan een jaar daarna het rapport
der commissie, dan had het onderwerp allang zijn actualiteit verloren, en Tante Betje
had haar eenig-doel: zich te verzadigen aan eigen gewichtigheid, bereikt.
Het geduld dat Dr. de Visser bij zulke gelegenheden oefende, was niet uitzonderlijk.
De Visser had altijd geduld. Ik heb eens het voorrecht genoten van een particuliere
audiëntie in de dagen der voorbereiding van de Lager Onderwijswet. - De Minister,
die zich voortreffelijk van zijn taak in de Kamer kweet, had voor mij, willekeurig
bezoeker, een vol uur, en had gelegenheid in dat uur, na de behandeling der zaken,
een gesprek te voeren over de literatuur van den dag. Ik herinner mij nog, dat hij
opgetogen was over een werk van Carry van Bruggen.
Deze rustigheid sprak zich uit niet alleen in zijn gebaar, in de breedheid zijner
volzinnen, maar in heel de atmosfeer, die hem omgaf. Zijn bureau was blank als een
ijsbaan. Geen boek, geen papier, niets dan de tafelvlakte tusschen hem en den
bezoeker.Welk een kunstenaar in de tijdverdeeling moet deze mensch zijn geweest! Voor
duizend en één commissie was hij te vinden. Terwijl hij zijn tournooien in de
volksvertegenwoordiging hield, schreef hij, ‘voor uitspanning’ zijn standaardwerk
over kerkhistorie. Hij kón dat alles, omdat hij een ijzeren geheugen bezat en een
geniaal adaptatievermogen. Ik heb maar één man in mijn leven ontmoet wiens
geheugen even sterk was als het zijne: Talma. Maar het zegt wat, als Minister, zonder
eenige aanteekening te maken, systematisch de oppositie op elk punt te beantwoorden
en dan den tegenstander te verslaan met détails, die aan de geheele Kamer uit de
herinnering waren gegleden!Maar hij heeft zijn leven niet alleen diepte gegeven door zijn rust en
zelfbeheersching. Zijn evenwicht handhaafde zich in innerlijker sferen dan die van
het openbare leven. Deze immer blijmoedige mensch, wiens laatste gelaats-expressie
een glimlach is geweest, heeft den afgrond van de smart
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gekend. Hij heeft het leed gedragen met de kracht der berusting. De vriendelijkheid
van zijn wezen is er niet door aangetast. De oorzaak hiervan lag in de zuiverheid van
zijn geloof. De Visser's christendom was niet een zoeken en worstelen en overpeinzen,
het was een kinderlijk zich overgeven aan God. Dat hij zich herhaaldelijk, in woord
en geschrift tegen schijnheilige formuleeringen, waarmee onchristelijke christenen
hun innerlijk gebrek aan vroomheid willen verhullen, heeft verzet, was een gevolg,
geen tegenstelling van zijn zuivere godsdienstigheid. En dat hij in het openbare leven
voor het christendom wilde getuigen, - het sproot voort uit zijn convictie, dat het
christendom de grootste schat was van ons geheele volk.
Wie de Visser als christen leert waardeeren, begrijpt hoe weinig het persoonlijk
karakter, dat altijd zijn verhoudingen tot de menschen kenmerkte, met individualisme
te maken had. Zijn eigenlijkste belangstelling ging immer meer uit tot den mensch
dan tot het probleem. En áán dien mensch gaf hij niet de ministerieele uitspraak,
maar zijn eigen mensch-zijn. - Omdat eigen- en anderer mensch-zijn voor hem
uitvloeisel was eener algemeene broederschapsgedachte. Niemand verliet hem, zelfs
in de drukste dagen van zijn Ministerschap, zonder hem uitvoerig over den toestand
zijner geheele familie te hebben ingelicht. Niemand verliet hem, zonder in Gods
hoede te zijn aanbevolen, en zonder dat zijn hand door den breeden, priesterlijken
hand, van dezen staatsman die heel zijn leven pastor gebleven is, was bedekt. - Het
is mij bekend, dat hij als Minister maatschappelijke drenkelingen heeft teruggehaald
van den afgrond, dat hij zijn grooten politieken invloed heeft aangewend om veler
persoonlijke nooden te lenigen. Aldus de kunstgrepen te versmaden, die aan
bewindslieden ten dienste staan om zich van lastige requestraaten te ontdoen, en dan
te sterven na een leven dat maatschappelijk volkomen is geslaagd - daartoe behoort
een levenskunst, waarover alleen de zeldzamen beschikken.
De Visser's belangstelling voor ieder mensch, die hem op zijne wegen tegemoet
kwam, was gemeend. Hij interesseerde zich w e r k e l i j k voor de détails waarnaar
hij vroeg. Het geheim zijner populariteit ligt in de omstandigheid, dat hij nimmer
naar populariteit heeft gestreefd. En deze rekkelijke, aan ieder minzaam verschijnende
mensch had karakter. - Hij wachtte tot het uiterste, aleer hij zich stelde tegenover
menschen of meeningen. - Maar hád hij partij gekozen, dan week hij niet. Dan was
hij als een rots.

II
Wij hebben in dit tijdschrift, dat in de eerste plaats wordt in stand gehouden om
openbaring te geven aan kunst en kunstenaren, de betrekking van de Visser tot beiden
nader te onderzoeken. Uit alles wat ik hierboven schreef
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blijkt, dat de kunst, waarin de Visser het duidelijkst heeft geschitterd, de levenskunst
is geweest. Er is geen tweede figuur aan te wijzen in de laatste eeuw, die hem in
levenskunst ook maar nabij kwam. Doch ik zou een verzuim plegen, indien ik naliet
een groot gedeelte van dit ‘In Memoriam’ te wijden aan den belangrijken en
daadwerkelijken invloed, dien de Visser gehad heeft op de kunst in den engeren zin
dien dat begrip draagt.De overheidswaardeering der kunsten dateert van de Visser. Hij heeft met het
beginsel van Thorbecke, dat kunst geen regeeringszaak zou wezen, volkomen
gebroken. En hij had er een bepaald behagen in, voor de kunst op te komen. Waar
hij de noodlijdende kunst en kunstenaren kon helpen, met staats-subsidies, waar hij
de milddadigheid van vermogende particulieren aan wie, onder zijn bewind, de Staat
het voorbeeld gaf, kon prikkelen, daar deed hij het. Voor het eerst, onder zijn auspiciën
werden toonkunstenaars, beeldende kunstenaars, letterkundigen in de officieele
waardeering gelijk gesteld met geleerden, staatslieden, hoogere ambtenaren. Men
heeft zich, sedert de Visser, in Nederland niet meer te schamen om schrijver te zijn.Het loont de moeite, deze onvergelijkelijke toeneiging tot de Kunst van den
staatsman, afkomstig uit kringen, welker traditie aan de kunst niet bizonder
welgevallig was, uit zijn karakter en levensbeschouwing af te leiden.
Voor de Visser waren de kunsten vertegenwoordigsters van eene hoogere wereld.
Indien men, bij het voeren van christelijke politiek, moest uit gaan van Gods
souvereiniteit, indien de grond van de staatsmacht elders lag dan in eenige
menschelijke overeenkomst of utilistische regeling, en indien het staatsbestuur in
zijne werkzaamheid de erkenning van dien bovenzinnelijken grond zou openbaren,
dan ging het niet aan, de kunsten in het verborgene op te sluiten, en er als overheid
langs te wandelen, zonder er aandacht aan te schenken.
Er was eigenlijk een religieus-ethische strekking, aanwezig in de Visser's
kunstbeschouwing. - Heeft hij niet eenmaal, bij de opening van een
schilderijententoonstelling, met eenig pathos gesproken over het Goede, het Ware
en het Schoone? De drie Ideeën, welke de Minister van Onderwijs hier benoemde,
dragen, zonder nadere wijsgeerige ontleding een nog al vaag karakter, maar om de
Visser's bedoelingen te verraden dienden zij uitnemend.
Feitelijk lag elk naturalisme buiten de ideëele sfeer, die de Visser onbewust aan
de kunst tot achtergrond gaf, en ik ben er dan ook van overtuigd, dat de bedoeling,
welke ten grondslag lag aan zijn instelling van eene commissie voor de dramatische
kunst déze is geweest, dat men, door voor verheven kunst de wegen te openen, de
onzedelijke of revolutionnaire kunst doelmatig zoude bestrijden. Dr. Willem Royaards
heeft deze ethiek op den koop toe meegenomen, maar Heijermans heeft er zich altijd
tegen verzet.
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De vraag is te stellen, of overheidszorg voor de kunst wel op andere gronden mogelijk
is dan de Visser liet gelden. Het lijkt mij ondoenlijk den Staat te construeeren als
een aesthetische categorie. Of wel men huldigt positivistische opvattingen omtrent
aard en karakter van den Staat, of wel men gaat terug op ethisch-religieuze
ideologieën. In het eerste geval moet de overheid blijven buiten bemoeienis met de
kunst, in het tweede geval behoort de kunst tot haar geestelijke attributen.
De moeilijkheid is hierbij, dat de kunst op deze wijze wordt opgeroepen tot
medewerking aan het staatsgezag, terwijl zij aan den anderen kant een duidelijk
uitgesproken revolutionair karakter draagt. Gaat nu de overheid de kunstenaars
huldigen, en stellen de kunstenaars zich voor die huldiging open, dan ontstaat er een
verfijnd conflict van bevoegdheden, dat een enkele maal bij de Visser's ontmoetingen
met kunstenaars aan den dag is getreden. - ‘Wij zijn de koningen van het Leven,’ dat heeft van Deyssel eenmaal geschreven, maar een Minister, die in eene vergadering
verschijnt, - zelfs al is het een vergadering van kunstenaars, kan nimmer afstand doen
van het bewustzijn: Ik ben gezagsdrager in den Staat. Het Leven, zoo redeneert de
kunstenaar, gaat den Staat te boven, is algemeener dan de Staat, dus wie koning van
het leven is, is zeker Koning van den Staat. - Maar de gezagsdrager van den Staat,
kan nooit den eisch laten varen, dat alle spontaan en onregelmatig leven zich ten
slotte heeft te voegen naar het Staatsgebod.Uit deze tegenstelling verklaar ik de wonderlijke ervaringen, die ik te boek stelde na
de Visser's verschijning op het feest, dat werd gegeven ter gelegenheid van Van
Deyssel's zestigsten verjaardag, in dien huldigingstempel der kunstenaren, de zalen
van den Heer Kleykamp, aan den Scheveningschen weg in den Haag, de overburen
van het forum der Diplomatie, het Vredespaleis.
Dr. de Visser kwam daar in de bijeenkomst der kunstenaren, zooals hij iedere
bijeenkomst binnen kwam. - Breed, gemoedelijk, den glimlach uitstralend,
waardeerend en beminnelijk, Van Deyssel, daartegenover, die zich den geheelen
middag op een klein troontje bevond, vertoonde een lijdelijkheid, waar geen
verwikken of verwegen aan was. Hij was de zwijgende majesteit, die genadig in
ontvangst nam de bewondering die men hem bracht. Ik heb de dissoneerende
plechtigheid sterk beseft als een geheim duel tusschen de twee groote figuren, welke
een grillige lotsbeschikking daar tegenover elkander bracht. Beiden trachtten elkander
in hun levensconceptie te betrekken. Ware de Visser een protocollair Minister geweest,
die met een vermoeid gezicht beleefdheidsfrases had laten vallen - Van Deyssel had
die frases, als bewijzen van den plicht der overheid tegenover de kunst, gracieuselijk
in ontvangst genomen en beantwoord, terwijl de
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Magistraat tegenover hem, door zijn hooghartige onverschilligheid zijn gezagspositie
zou hebben gedekt. Anderzijds zou bijvoorbeeld een socialistisch kunstenaar
ootmoedig de woorden van den Minister hebben beluisterd, die woorden aanvaardend
als de getuigenis van een orgaan van zijn volk, van de democratie.
Maar hier stonden tegenover elkander een heroïsch-individualist, van Deyssel, die
weigerde den lof te aanvaarden als een belooning, en de innerlijke waarden bloot te
geven die hij vertegenwoordigde, en een idealist, (de Visser) die door zijn hartelijkheid
aesthetische in ethische waarden wilde doen overgaan.Gelukkig zijn zulke oogenblikken zeldzaam geweest in de Visser's leven. Bijna altijd
slaagde hij er in, de warmte zijner persoonlijkheid te doen uitstralen op zijn omgeving.
Bijna altijd vond hij bevrediging voor zijn behoefte, samenlevingsmensch te zijn. Hij kende geen reserves, geen geheime overwegingen. Hij verzette er zich heelemaal
niet tegen, wanneer hij zelf moest worden gehuldigd. Hij vond zulk een huldiging
prettig en kwam daar rond voor uit. Een eindelooze reeks van corporaties heeft hem
dank gebracht op zijn zeventigsten verjaardag. - Hij heeft ze vele malen de hand
gedrukt, hij heeft naar haar geluisterd, hij is onvermoeid gebleven bij het gehuldigd
worden, hij hoorde de laatste redevoering aan met dezelfde opgewektheid, die hij
bij het beluisteren der eerste redevoering betoonde. - In zijn beantwoording bezigde
hij vaak de termen van waardeering, die bij toespraken gebruikelijk zijn. Hij
schroomde niet, tot een Kamerlid, met wien hij gewoon was ingewikkelde en
scherpzinnige gesprekken te houden over de politiek, te gewagen van diens ‘gaven
van hoofd en hart.’ Voor dergelijke algemeene, maar toch door heur vertrouwdheid
weldoende qualificaties, deinsde de Visser nooit terug. En zij misten nimmer heur
verkwikkende uitwerking, omdat het hart er duidelijker zijn klop in openbaarde, dan
in verfijnde geestigheden of ingewikkelde aforismen van anderen. - De Visser was
een geboren ‘metteur en scène.’ Zonder eenige boosaardige bijbedoeling, enkel en
alleen omdat zijn ‘gezellige’ natuur het hem ingaf, verwezenlijkte hij de dramatische
kunst voortdurend in het leven. Wat hij zeide en gebaarde ‘deed het’ altijd, door de
wijze van zijn optreden. Ik heb nooit een Minister aanschouwd, die zóó zijn
representatieve positie aanwendde voor het scheppen van een levende werkelijkheid.
- Het behoort tot de moeilijkste opdrachten, die een bewindsman zich stellen kan,
een uitbundig Minister te zijn. De Visser wás het. Het tintelde aan hem. En
tegelijkertijd gaf hij de waardigheid, die hij droeg nimmer prijs, dwong hij een zoo
volkomen respect af, als zelden aan eenig overheidspersoon is betoond.
Ik moet terugkomen tot een opmerking, waarmee ik dit opstel begon. - De Visser
heeft een levensvorm gevonden voor den Nederlandschen volks-
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aard. - Zijn verschijning onder ons vormt een der zeldzame uitzonderingen op den
regel, dat het decorum contrasteert met ons stijf en burgerlijk karakter. De Staat
verscheen in de Visser niet als een armetierig paskwil, maar als een bekroning der
nationale werkelijkheid. Iedereen is het erover eens geweest, dat indien Nederland
een republiek had moeten zijn, de Visser de aangewezen president ware geweest.
Een waarheid die aan de Visser, koningsgetrouw tot in den dood, niet aangenaam in
de ooren zou hebben geklonken.
Deze mensch was magistraal eenvoudig. Zijn gebaar, zijn woord, kwam uit door
den eenvoud, die het omringde. Zijn woning was een burgerlijk-soliede heim, zonder
eenige andere pretenties, dan dat de bewijzen van vriendschap, die hem in zijn lange
leven geschonken werden, er met piëteit in werden bewaard. Zijn kleeding was
onberispelijk, maar uiterst simpel voor een persoon van zijn Staat. - Zijn handel en
wandel waren die van een nederig christen. Zijn vriendschap was hecht. Hij was de
vriend van alle menschen, maar daarom geen ‘allemansvriend’. - Wie hem intiemer
kende, ontving intiemer belangstelling. Eindeloos waren de schakeeringen van dit
rijke hart. - Toen hij vertoefde aan den oever van den dood, droeg hij nog aan een
zijner zonen op, aan een bevriend Kamerlid te laten weten, hoe hij met al zijn
gedachten hem vergezeld had bij een belangrijke zaak, welke de vriend in de
volksvertegenwoordiging had behandeld. - Tot het allerlaatst waren zijn gedachten
bij anderen. Toen nam zijn God hem tot zich in den slaap. Hij had zijn begrafenis
zelf geregeld. Hij had daarbij alle eerbetoon uitgesloten, hij had genoodigd de
menschen, die hem en zijn levensgedachte onbezweken getrouw waren geweest.
Nederland had zijn liefde. Hij heeft de liefde gevonden van Nederland.-
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Hollandsche kwatrijnen
door P.C. Boutens
1. De éen zeult zijn kroon, de ander zijn bedelnap
Door deze lazarijnsche ballingschap;
Eendrachtig dekken statiekleed en lompen
Hun kranke naaktheid en leprozenklap.
2. Rood, purper, paars, wit, zwart, en groen, en grauw,
't Zijn tinten slechts in de' algemeenen rouw....
Verborg der ziel den rouw door haar verkozen,
Uw blijheids onaanschenbaar hemelblauw!
3. O wreed en eenig vergelijk met U:
'k Mag niet met hen zijn tegelijk en U,
En door hun armsten loopt Uw spoor van schoonheid,
En bij hun gunst alleen bereik ik U!
4. Tot zulk een woordelooze ruggespraak
Haalt Gij de ziel uit rouw of rouwverzaak,
En hult haar in Uw wereldwijde stemming
Weg boven derenis en leedvermaak.
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5. Om 't even of Gij mij of andren stuurt
De kleine blijken dat Gij zijt en duurt:
Een kind aan zee geboren en getogen
Houdt vreê zoolang 't zijn zee voelt in de buurt.
6. Hoe weet ik ooit wat menschlijk goed en slecht is;
Wat bij hen ongelijk en heilig recht is?
Ik bleef in zooveel dingen achterlijk:
Gij leerde mij alleen wat schoon en echt is.
7. 't Bleef alles tusschen ons wat Gij mij deedt
Aan zaligheid en onvergeetlijk leed.
Wat ik van anderen hier had te lijden,
Heb 'k met mijzelf tegen mijzelf gesmeed.
8. Met niemand, nu en in alle eeuwigheên,
Deel ik U: wij zijn met elkander éen,
Hier veilig in der levenden millioenen,
Straks bij der dooden milliarden, éen!
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9. De laatste ruil heeft alles weêr vergoed
Wat ik in lust en nood had ingeboet.
Met de andren bleef ik als met broêrs en zusters....
Gij eerst hebt mij bemind in merg en bloed!
10. Eng, donker 't huis, vervallen, opgelapt,
Vreemd in den luister van zijn park verkapt En alafgrondelijk verdiept het uitzicht,
Nu alzijds zooveel dood hout wordt gekapt.
11. Ziel weeft en geeft tot diep in elken nacht
Aan uitzet en aan bruidskleed al haar kracht.
Gij kunt niet vaak genoeg haar komen storen! ....
Toch, met voorgoed haar thuis te halen, wacht!
12. Wegsterft het dun geteem der koppelaars....
Wegbleekt elk schamel dek, aardsch en onaardsch....
Niets dan de leêge bruggen van de scheemring
Tusschen den nachtmot en zijn sterrekaars.
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Antoinette
door Lode Zielens
ER is licht, er is duisternis: het licht van den dag, de duisternis van den nacht. Licht
en duisternis wisselen bestendig. De harde dag klimt in het zachte erbarmen van den
nacht en daaruit klaart de nieuwe dag weêrom, steeds en onvergankelijk.
Tusschen licht en duisternis vervloeide ons bestaan van vereenzaamde kinderen.
Meestal lag een sloopende doem van halve klaarte en halve duisternis over onze
wezens. Een kale schemer hield onze zielen gevangen, - zoo langen tijd al.... Want
ofschoon onze zuster Antoinette, - geprezen zij steeds hare moederlijke zachtheid helaas, een te dunne borstwering tegen de ijzeren hardheid van vader, - zich nog
immer met een teederheid over ons boog, waarvan de smartelijkheid mij na jaren
helder geworden is, zoo leden wij toch, en Antoinette niet het minst, onder het feit
dat, ondanks de jaren en onzen groei, vader nog steeds zich zelf gebleven was: norsch,
zelfzuchtig, - duister van hart en van gevoelen. Neen, de tijd had hem niet verzacht.
Hij omgordde zich nog immer, en meer dan ooit, met een ruwe ongenaakbaarheid,
waardoor hij zich steeds zoo verre buiten de sfeer van zijn gezin bewogen had, - ja,
zoo verre dat het scheen of hij niet het minste met ons gemeen had.
Tot onze groote verwondering hebben wij later vernomen dat, in gezelschap en
na verbruik van enkele glazen bier, vader voor ieder een recht vroolijke, opgewekte
en opwekkende man bleek te zijn. Voor ieder, behalve, voor ons! Waarom hebben
wij nooit iets van zijn schalkschheid mogen beleven? Waarom verhelderde bij ons,
in zijne kamer, bij zijne kinderen nooit een milde glimlach zijn stroef en zwaar gelijnd
metaalbewerkersgelaat? Waren wij een rem in zijn enormen drang naar bandelooze
vrijheid? Waar was het intusschen: hij scheen nu vast en bestendig op Antoinette te
betrouwen. Hij gaf haar elken dag wat huishoudgeld, meende waarschijnlijk daardoor
zijn plichten ten overstaan van zijn gezin voldoende gekweten te hebben. Maar de
andere, - deze zoozeer belangrijkere plichten dan de materiëele? De opvoeding van
zijn kroost? Hij keek niet het minst den groei van onze innerlijke wezens na, - de
vorming van onze persoonlijkheden deerde hem niet. Hoe hadden wij nochtans leiding
noodig! Hoe hunkerden wij ernaar! Wij konden ons niet overgeven aan waakzame
en betrouwende opvoeders: onze ouders. Niemand werd ons een steun, een stut in
den strijd tegen de aanwoelende machten van het leven. Tenzij wij-zelf: onze
zwakheid! Hoe leden wij er onder dat geen heilzaam licht van ouderliefde zich over
ons spreidde, juist in deze moeilijke stonden van het leven, welke Antoinette en ik
doorworstelden. Josephke, hij leefde in het wilde weg. Door den last
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van een, voor haar slechts onder sombere aspekten opdoemend bestaan, werd
Antoinette al stiller en betrokkener. En ik, - ach ik! Was mijn schroom geen lafheid?
Ik zag de menschen zwart, kompakt, beladen met dreiging. Vader had mij als
leerling-loopjongen op een drukkerij gebracht. Dat verschafte vooralsnog weinig
baten. Elken dag echter viel ik ten prooi aan de plaagzucht van ruwe arbeidsgezellen.
Soms keerde ik schreiend naar huis. Daar vond ik dan Antoinette. Zwijgend troostte
zij mij, - alleen al door haar aanwezigheid beurde zij mij op. In haar bijzijn veroverde
ik een kalmte en een weldadigheid, die ik later nooit meer zóó volkomen gevonden
heb, o, Antoinette, onze moeder....

I.
Antoinette werkt in de morgen-kamer. Het is het einde van de week en dus schrobt
Antoinette de planken-vloering. Haar jonge werkdrift zet kracht achter den borstel,
de zeep spat en schuimt. Aarzelende voeten scharrelen op de trap. Dommelende
stemmen doorsoezen het trappenhok. De deur wordt opengerukt. De verwonderde
Antoinette ziet zwarte, hijgende mannen in de kamer schuiven. In hun handen houden
zij het slappe, doorhangende en verdoofde lichaam van vader, wiens lange, bleeke
handen over den grond slepen, - in Antoinette's zeepsop. In zijn dronkenschap werd
vader slachtoffer van een auto-ongeval, - waarbij hem het been overreden werd. De
mannen geven Antoinette, tot afscheid, veel raad en dan is Antoinette met vader
alléen! In hare radeloosheid haalt zij mij uit het werkhuis. Daar staan wij nu beiden
aan het bed van vader, in den duistersten hoek van de kamer. Geel ligt hij in witte
lakens. Ontnuchterd is hij uit zijn verdooving ontwaakt. Met doffe oogen staart hij
ons wezenloos aan. Maar geen enkel woord heeft hij tot ons te zeggen.
- Moet de dokter komen?
Het is Antoinette, die vraagt.
Hij grinnikt. Wij begrijpen maar al te goed; wie zal de dokter betalen?
- Ik haal hem, overreedt Antoinette zich zelf.
Zij gaat....
Zoo zat ik alleen bij vader. Seconden lang zat ik alleen bij hem; minuten met de
geladenheid van uren. Was dat mijn vader, die daar lag? Levenloos als het ware?
Gekwetst, hij, de sterke vent? Ik verwachtte dat die man daar dun en smal, naar hij
mij scheen, elk oogenblik vol kracht zou schieten, opspringen en mij vloekend
wegjagen. Ik moest wel, maar ik kon niet gelooven dat hij thans zoo goed als
machteloos geworden was, - misschien wel in de greep van den Dood. Ik dorst hem
niet aan te zien. Hij had het gelaat afgewend, ten muur gekeerd. Ik voelde dat hij niet
sliep, maar de vuisten
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balde en de pijn verbeet. Daar ligt een man, die mijn vader is, mijn vader blijven zal,
zoolang ik leef. Hij lijdt. Voel ik medelijden om die pijnen? Neen, zij raken mij niet.
Heb ik dan een gevoel van vreugde? Neen, o neen! Ik ben bang voor dien man, heel mijn leven zal ik bang blijven voor hem, mijn vader nochtans. Zoo bang ben ik,
dat ik mij niet eens zou durven verheugen in zijn ongeluk. Ik vrees: hij zou zich nog
kunnen wreken. Toch zit ik niet onverschillig aan zijne sponde. Welke gevoelens
doorvloeien mij dan? Ben ik het wel? Lichamelijk zit ik hier, - maar waar is mijn
geest? Wie beheerscht hem, al te gewillig instrument? Ik heb niet eens meer het
vermogen mij rekenschap te geven. Dikwijls al heb ik, hebben wij gewenscht dat
deze man weg mocht gaan, voor goed en altijd, - dood! En nu, - stel u voor dat de
dood reeds rond hem fladdert! Eindelijk! Eindelijk? O, God, - ik weet het niet, ik
weet het nog niet. Ik heb geen wil, ik heb geen geloof, ik heb geen hoop. Ik ben niets
dan een hoopje laf en bang vleesch, zielloos op dit oogenblik.
Toen Antoinette met den dokter kwam, had vader zich niet eens omgedraaid.
De scherpe dokter keek naar de wonde.
- Waarom heeft men u niet naar het ziekenhuis gebracht?
Vader antwoordde niet.
- Hier kan ik u niet genezen.
Voor het eerst in zijn leven verwijlden vader's groote oogen op ons: een afscheid?
Een beklag? Een verwensching? Vrees voor de toekomst?
Korten tijd nadien bracht een ziekenberrie hem weg.

II.
Ik kon het niet verhelpen: toen vader weg was steeg een wilde vreugde in mij op,
een vreugde welke mij als overschuimde. Ik omhelsde Antoinette. Zij lachte schuw.
Toen ik haar bewolkt voorhoofd zag, vroeg ik wat haar deerde. Zij schudde langzaam
het hoofd:
- Lieve jongen, begrijpt gij dan heelemaal niets? Van wat zullen wij leven?
Mijn vreugde verstilde. Verstomd gaf ik mij bliksemend rekenschap.
- Ja, van wat zullen wij leven?
- En ons Josephke?
- Ik zal uit werken gaan....
- Antoinette, wat zijn wij toch ongelukkig, zuchtte ik.
- Och jongen, er zijn menschen die heelemaal niets hebben. Ik kan nog uit werken
gaan en ik doe het met vreugde want het is voor ons.
Voor ons! Antoinette werkte voor ons. Voor mij en Josephke. Een conservenfabriek
had wel werk voor haar. Zij arbeidde er vele uren voor een gering
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loon. Zij weerde zich dapper, zij wrocht wat zij kon. Als gebroken keerde zij 's avonds
naar huis en vond dan nog den moed om het huishoudentje te beredderen. Nooit
kwam een klacht over hare lippen. Zij behield hare zorgelijke minzaamheid tegenover
mij, tegenover Josephke. Enkele dagen arbeid op de fabriek hadden haar al zeer
versmald. Het gelaat stond strakker en scherper, haar fijne handen werden grover.
Was het niet onmenschelijk wat zij deed? .... Meisjes van haar ouderdom plegen 's
avonds met een vriendinnetje een babbeltje te slaan of een straatje om te loopen.
Maar Antoinette kan niet weg, Antoinette heeft te werken voor ons.
De avond duistert over de moede stad. - Het is niet meer te houden in de
dompigheid van de huizen. De blauwe nacht groeit. Wat is het nu goed de koelte en
de stilte van de diepe, kalme lucht te ondergaan, de innigheid van een vertrouwd
mensch naast u te weten. Door het open raam vloeit de avond naar binnen, - de avond
welke al meer alle kleuren en gerucht verwint. Aan dit raam zit Antoinette en herstelt
Josephke's kleergoed. Antoinette kijkt niet op. Antoinette mag geen tijd verliezen!
Het duister wordt al dichter. De dingen hebben zich in hemzelf teruggetrokken; roerloosheid, ingetogenheid; diepsten zin van het leven. De stilte in onze kamer laaft
mij. Zal ik eindelijk het licht opsteken? Ik kijk naar het raam en staar naar het venster
aan den overkant, waarop een enkele geranium, rood en warm, o zoo vurig, diep
openbloeit: een menschenhart!
Ik ga 's avonds niet uit, tracht Antoinette te helpen. Wat zou ik op straat doen?
Zoo is het goed, ondanks alles; zóó is het waarlijk goed. Ik ben bij Antoinette en
geen vader, geen schaduwen om ons, tenzij....
Ach, waar is het geluk volkomen? Ik steek mijn hand naar buiten: geluk, wáár zijt
ge? Laat mij u vangen.... Als ik haar aankijk merk ik dat Antoinette over haar
verstelwerk in slaap is gevallen. Oververmoeid!

III.
Zal ik het zeggen? Het is al zoo lang geleden en niemand onzer treft schuld: al haar
zwoegen ten spijt; wij kenden groote ontberingen. Wat ik won bleek nog de moeite
niet waard, - en Antoinette's verdiensten op de fabriek waren zeer gering. Onze nood
griefde mij vooral 's Zondags. Dan moest Antoinette thuis blijven en niet slechts
doordat wij den wasch hadden te slaan. De Zondag is een dag voor de jeugd. Zelfs
bij het somberste weder heeft hij nog iets prettigs voor jonge menschen. Reeds van
het oogenblik dat zij hun werkkleederen afleggen en in het frissche kostuum van den
Zondag stappen is er zooiets als genoeglijkheid, plezier. Maar al noodigde de
Zondagstad ook haar, Antoinette kon niet naar buiten, omdat zij geen enkel fatsoenlijk
kleedje meer bezat. Zij bekende het mij niet, maar ik weet
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het thans, nu ik volwassen ben en mij scherper rekenschap kan geven van het drama
onzer jeugd. Thans besef ik het zooveel te beter. Indien Antoinette ééne zwakheid
bezat, dan was het deze van de behoefte naar wat uiterlijke weelde. Deze behoefte
had niet anders dan hare menschelijke fierheid, haar bewustzijn ten basis. Wij leden
armoede, buiten onze schuld. Aan zich zelf bekende Antoinette hare armoede, - ach,
zij moest wel, - maar zij verzette er zich tegen dat de buitenwereld deze zou kennen.
Wij moesten toonen dat wij ook materieel beter waren dan onze naaste geburen!
Beminnelijke ijdelheid! Lieve Antoinette! Alsof onze direkte geburen niet evenzeer
als wij op de hoogte waren van onzen erbarmelijken toestand.... Antoinette achtte
zich zoo goed als andere meisjes, - zij was veel beter! Maar Antoinette bezat geen
kleedjes als deze en daaronder leed zij. Zij wilde zich materieel de meerdere toonen
en kon hem nog niet eens evenaren! Reeds van op de school moet Antoinette hieronder
geleden hebben. Zij weigerde asschepoetster te zijn, en ook ik vraag: waarom moest
zij, mijne prachtige zuster, vol zielenrijkdom, dat wezen? Al de andere fabriekmeisjes
hadden voor den Zondag een kleedje dat hun aardig stond, dat hen tot den Zondag
verhief. Slechts onze Antoinette niet! Toen enkele van hen eens, een stralenden
Zondag, op bezoek kwamen, keek Antoinette voortdurend, fel-kritisch naar hun
toiletjes. De Lente in katoenen bloemen! Zij bewonderde noch aanvaardde: zij keurde,
Antoinette. Zij had zich reeds eigen gemaakt wat in de mode haar bizonder zou
passen, wat zij zelf dus zou wenschen. Ik merkte het aan haar wijze van zien, en
vooral op de wijze waarop zij keurend of misprijzend en zelden lovend de dunne
lippen bewoog. Toen de kirrende en gichelende meisjes aandrongen om mede te
gaan, - waarom niet, Antoinette, wij hadden dien Zondag namiddag toch niets te
doen? - liet zij zich schertsend en hoonend, maar ook ontgoocheld, ontvallen:
- Ik zou te veel afsteken naast u....
En bleef thuis.
Nu begrijp ik u volkomen, - ook uwe jaloerschheid, Antoinette. Nu weet ik dat gij
ook in uwe toiletjes u boven onzen stand hadt willen verheffen. Nu weet ik waarom
gij eens op school geld weggenomen hebt. Gij kendet dán al eene aanvoeling van
weelde, - en waar hadt gij die vandaan?
In deze uiterlijkheid wenschtet gij uwe, - ónze, Antoinette, - groote armoede te
verbergen, of te ontvluchten.
Maar het drama was er niettemin: Antoinette had zelfs voor den Zondag nog niet
eens een behoorlijk kleedje, waarmede zij niet al te zeer zou afsteken bij meisjes van
hare soort.

IV.
Al méér begon ons iets vreeselijks te drukken. De bezoeken aan vader! Op Donderdagen Zondagmiddag mocht hij inderdaad bezocht worden
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in het ziekenhuis. Na een poosje voelden wij ons dan toch verplicht naar hem te gaan.
Onze weerzin, - zou het niet onze haat geweest zijn? - hield ons maar steeds terug.
Zonder dat hij iets van ons had gehoord, zonder een enkele navraag naar zijn toestand,
toefde vader nu al weken in het ziekenhuis. In de eerste dagen van zijn afwezigheid
hadden wij gemakkelijk onze gedachten van dit bezoek kunnen afleiden. Hoe meer
de tijd echter verstreek, hoe meer onbedwingbaar rees in ons het besef dat het ons
een plicht was vader te bezoeken. Deze gedachte hinderde ons ten laatste zoodanig
dat op een Woensdagavond Antoinette zegde:
- Wij zouden moeten naar vader gaan.
Ik zweeg. Wat zou ik antwoorden? Ofschoon verwacht, - het klonk zóó ontstellend
onverhoeds. Toen hij pas weggevoerd was geworden hadden wij ontegensprekelijk
zijn afwezigheid als een geluk gevoeld. Wij vergaten hem vrij spoedig, - bewust of
onbewust. Wij konden ons niet inbeelden, dorsten het waarschijnlijk niet te doen,
dat de mogelijkheid bestond: eens zou hij terugkeeren; gaaf en gezond! Wij stelden
ons evenmin nog langer voor: het kon met hem slecht afloopen. Men sterft zoo maar
niet aan een ongeval en vooral iemand als vader niet. Hij was weg, nu goed, dat hij
weg bleef.
Maar onze stijgende ellende, het klimmende besef dat wij beiden physiek te zwak
waren om er ons boven te werken, dwongen ons hem wederom in gedachten te nemen.
Hoe langer hoe scherper, onafwendbaar op den duur. Vandaar dat Antoinette het
eindelijk uitspreken moest! Toen ik zweeg voegde zij er overhalend aan toe:
- Wat zal hij wel van ons denken?
Dat klonk ook als verwijt, - maar het maakte geen indruk op mij.
Ik haalde de schouders op.
- Wat denken wij van hem? meende ik eigenwijs.
- Hij is toch onze vader, vergoelijkte Antoinette.
- En dan? hitste ik op.
- Eert vader.... en moeder!
Zacht vervloeide Antoinette bij de plotse wending van het, in den beginne, zonder
eenige nadrukkelijkheid uitgesproken gebod. Een groote, diepe stilte bond ons plots.
Moeder! Antoinette keek mij aan en voor het eerst bespeurde ik eenigen angst in
haar trillende oogen. Hoeveel jaren inderdaad, had onze moeder ons al verlaten, hoeveel jaren had niet Antoinette, krachtens haar groote liefde, haar plaats ingenomen?
Een sekonde stonden haar kinderen, roerloos in het gele licht van den avond,
kommuniceerend in leed en liefde, met een enkelen, diepen blik.
Toen barstte Antoinette in lang en overvloedig schreien los, de spanning was
gebroken. Ik wist geen enkel troostwoord. Mijn hand gleed slechts streelend over
haar mageren rug.
Den volgenden middag bezochten wij dan vader.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

408
Wij ontmoetten elkaar, Antoinette en ik, aan de groote, sombere ingangspoort van
het ziekenhuis. Antoinette had nog het middel gezien om enkele bananen te koopen.
Aarzelend, vreemd, bevangen stapten wij dra doorheen de blanke zalen, verbleekt
door het lijden van vele zieken. De omgeving, de etherlucht wonden mij op. Mijn
bloed klopte dof en zwaar tegen de slapen aan. Mijn gang werd moeilijk. Ik greep
Antoinette's hand en omklemde die heftig. Met moeite weerhield ik mijne tranen.
Door welk een ellende gingen wij, die tewege waren onze onderwerping te betuigen
aan iemand ons bovenal verfoeilijkt!
Plots stonden wij voor vader. Geen terugkeer mogelijk. Daar lag hij, vlak voor
ons. Grauw rustte het scherpe gelaat met de flepse uitdrukking van grijs-verdofte
oogen op de kreukelooze witheid van het kussen. Onder het deken teekende zich dun
en plat het, vroeger nochtans zoo krachtige lichaam af. De kracht week uit dit lichaam,
- wij merkten het duidelijk, of meenden dat zoo te merken. De wangen toonden kuilen
en te spitser kwam nu de neus uit. De snor was afgekort, scherper lijnden alzoo de
groeven rond den forschen mond. De huid had geen spankracht meer. Het wakke vel
zat in rimpels en plooien. Oud.
- Dag vader, zegden wij, nauw hoorbaar.
Hij grinnikte:
- Zijt gij daar al? Het wordt tijd. Het is bijna niet meer noodig.
- Wij hebben bananen medegebracht, leidde Antoinette af.
- O....
Eerst nu kwam hij recht, greep de vruchten, at er, gulzig twee achter elkaar op.
Zwijgend keken wij toe.
- 't Smaakt.
't Was ál wat hij zegde. Langzaam maakte zich een groote, machtelooze woede
van mij meester. Hij at daar zoo maar en vroeg niet eens tot welken prijs deze bananen
waren gekocht. Hoe het thuis ging, hoe wij er kwamen, of wij er kwamen, - het had
alles heelemaal zijn belangstelling niet. Hij was van ons weg, hij bekommerde zich
nu ook heelemaal niet meer om ons. Hij kon niet voor onze materieele behoeften
zorgen? Nu goed, hij zorgde er niet voor. Wij moesten maar zien wat wij deden. Hij
kon voor niets instaan. Hij was ontheven van welke verplichting ook. Als ge nu in
het ziekenhuis ligt! Waarom nog aan ons denken? Hij hoorde van ons niet? Bewijs
dat het met ons goed ging, anders.... Lieve hemel, wat zou hij zich in het ziekenhuis
om iets gaan bekreunen, - om kinderen nog al! Wat kon hij er aan verhelpen?
- Hoe gaat het, vader?
Antoinette kon nog minzaam tegen hem spreken.
- Geen kwestie van gaan, replikeerde hij ruw-geestig en wrang.
- Vermoedelijk zal ik blijven manken. Ze zeggen: ik was dronken. Het
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zou dus mijn eigen schuld zijn.... Maar wie zal zich voor zijn plezier laten overrijden?
Allemaal uitvluchtsels om mij niet schadeloos te moeten stellen...
Alsof hij niet dronken was!
- Ik ga uit werken, zegde Antoinette rustig.
In zijn opgewondenheid had vader het niet gehoord.
- Als ze 'nen armen mensch maar kunnen foppen, gromde hij.
- Onze Antoinette gaat uit werken, riep ik hard.
Even verstomde hij.
- Van wat zouden wij anders leven, vader?
Zij fluisterde het bijna, onze Antoinette.
- Dat is waar ook, deed hij alsof hij nadacht.
- Op de konservenfabriek van Vlierings, vulde Antoinette aan.
- Tiens.... Ja, arme menschen moeten werken voor hun brood.
Dat was alles, - wederom: dat was alles. Geen enkele vraag meer! Geen vraag hoe
zij het er stelde, of zij het er uithouden kon, - niet eens: ‘hoeveel verdient gij er?’
Niets!
Vader was terug gaan liggen, neep den breeden mond tot een forsche streep samen,
sprak niet meer. Hij had zijn metalen hardheid heroverd.
- Zij werkt veel te hard, riep ik nog wanhopig uit.
Een koude blik fnuikte mij. Stilte dan. Onverdragelijke stilte.
- Moet gij nog lang hierblijven? waagde Antoinette na een poosje.
Hij haalde de schouders op. Staarde naar het plafond.
Wat deden wij nog bij dezen vreeselijken mensch? Wij zochten naar een
afscheidswoord....
Toen kwam een kloeke vrouw op vader toe. Even kreeg ik den indruk van een
zonnestralende blondheid, welke zich naar hem richtte. Een bollig en lachend gelaat,
omvlamd door glanzende en onder het gaan, uitwaaiende lokken kwam nabij. De
vrouw spande in een purperen kleed. Hoog van lenden trad zij mannelijk aan. Vader
richtte zich fel op.
- Dag, Irma.
- Dag, Joseph.
Verholen wendde de vrouw hare vragende blikken naar ons. Voor vader bestonden
zijn kinderen nu in het geheel niet meer.
Antoinette greep mijne hand. Ik voelde mijn zuster gloeien en beven. Wij begrepen
plots dat deze vrouw veel beteekende in het leven van vader. Instinktmatig voelden
wij dat de liefde waartoe hij in staat is, - ach, laat mij zeggen: de genegenheid welke
een wezen als dit van onzen vader kán bezitten, - ons ontnomen was geworden voor
haar. Neen, dit is niet geheel juist. Er zijn immers vele vrouwen in het leven van
vader geweest; ook nog toen moeder leefde kende hij andere vrouwen. Ik weet het
nu: verschillende van deze vrouwen hebben hem echt en diep bemind. Ik kan niet
begrijpen waarom en waardoor, - maar ik weet uit den strijd welke zij om hem ge-
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voerd hebben, toen hij hen verliet, hoezeer zij hem aanhingen met lichaam en ziel.
En dus: hebben de vrouwen de genegenheid van vader voor zijn gezin ontnomen?
Het kan, - maar veeleer meen ik nu dat mijn vader een zoo grove egoïstische natuur
bezat, dat hij slechts en uitsluitend zich zelf heeft liefgehad, fel en woordenloos. Zulk
een is noch voor het huwelijk, noch voor het vaderschap geschikt. Want hij kan niet
geven, geen afstand doen en in dit verzaken, juist in het derven, gelukkig zijn.
Toen wij ons dus rekenschap gaven hoezeer vader zich verheugde in het bezoek
van deze Irma, gingen wij stil weg, - zonder dat hij zelf onzen afscheidsgroet hooren
kon....
Slechts ééns nog heeft Antoinette vader bezocht, - Antoinette alléén!

V.
Ploeterend doorworstelden wij dagen, weken.... Wij meenden vader zoo goed als
vergeten, - in ons onderbewustzijn spookte echter wel degelijk een angst voor zijne
nieuwe tegenwoordigheid. Wij dachten hem opnieuw totaal uit ons geheugen
gebannen. Daardoor vonden wij in ons zelf den moed hem niet meer te bezoeken in
het ziekenhuis. Betreuren zou hij dat zeer waarschijnlijk toch niet. Toen Antoinette
er laatst was, kwam er weer die Irma en ook dan werd Antoinette van geen tel meer.
Hij miste ons dus niet...
Wij waren er van overtuigd: eens zou hij terugkomen, zwart en dreigend.
Welnu: neen!
Hij kwam niet terug, - tenminste niet dadelijk.
Op een avond fladdert Antoinette naar boven:
- Weet gij het?
- Wat?
- Hij is terug. Hij woont bij haar. Bij die Irma. Zij houdt herberg. Zij onderhoudt
hem....
Een gebuurvrouw had het haar toegefluisterd, - met veel medelijdende
tusschenwerpsels. Antoinette liep onmiddellijk naar dit café. Door de open deur zag
zij vader achter de schenktafel, naast de blozende en blonde Irma: joviaal, zwetsend,
- de ‘Patron’.
In het verstervende licht van den dag staarde Antoinette hem aan, ontzield, kil, als bloedloos. Haar donkere oogen groeiden van woede, van ontzetting, van verdriet.
Zonder dat hij haar gezien had trok Antoinette zich terug, - lichtloos in het
allerlaatste geel-grijs van den dag. Zwaar en bedrukt het hart, schreiend..
Gaandeweg springen verwarrend de gedachten los. Nu is hij geheel van ons weg.
Wij bestaan in het geheel niet meer voor hem! Wat nu?
Dat drijft Antoinette op. Nu rent zij door de straten, verwonnen door het
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eerste definitieve duister van den avond. Zij stuift de trappen op en snikt het dan uit.
- Antoinette, nu zult gij, nu moet gij wel blijven werken. Maar wij zijn dan toch
van hem af....
Is dit echter een troost?

VI.
Antoinette verwisselde conserven voor cigaretten. Op de nieuwe fabriek bleek de
arbeid minder zwaar, meer loonend. Ik echter vorderde langzaam op het atelier. Wat
toch hinderde, handicapte mij om mijne volledige ontplooiïng te krijgen? Waardoor
lag steeds als een nevel over mijn denken? Waarom, waardoor?
Van vader hoorden wij niets. Wij zagen hem uit de verte, tronende achter den
toog. Hij merkte ons op, maar deed alsof hij ons niet kende. En waarlijk, wàt kende
hij van ons?
Zoo ging een jaar....
In de duisternissen van fabriekzalen, in de dompigheid van onze huiskamer bloeide
eenzaam, als een triestige plant, Antoinette in de schaduw van het bruisende leven
óp. Geen licht van buiten uit overstroomde mijne geliefde zuster. Zij groeide, afzijds
van elke machtige beweging, docht het mij, - een bleeke kelk in het duister en
drukkend bestaan. Maar, merkte ik, die kelk richtte zich al meer hunkerend en àl
heftiger verbeidend naar het milde genadige licht dat hoog en ver, te hoog en te ver,
ach, ongenaakbaar ver over den kelk heengleed. Kind van armoede en zielsellende,
kind van duisternis, naar afkomst en bestaan, ontbolsterde zich Antoinette rond haar
zeventiende jaar tot een wellicht armelijke maar vreemde, huiveringwekkende
schoonheid. Deze meisjesschoonheid bezat niet de minste aroom van de sekse. Teer
en slank, dun, een schuwe hinde gelijk, bewoog zich Antoinette door het leven. Haar
hoog, schraal lichaam, verstopt onder zwarten werkersvoorschoot liet de welving
van een boezem slechts kiesch vermoeden. Maar het bleek en groot gelaat, met den
zachten, ofschoon in bittere plooi gelijnden mond, de diepe, bruine, dwingende,
groote oogen onder een fijn, door dunne rimpels doorkorven voorhoofdhuid, ach, dit gelaat met die wonderbare tegenstelling van bitterheid en zachtheid, met die
sublieme uitdrukking van berustende aanvaarding van het zware lot en wat het nog
brengen zou, en de melancholische ernst van de toch energieke oogen waarin
levensaanvaarding brandde en soms haar hartstochtelijk verlangen naar uitkomst
laaide, - dat wonderlijke gelaat van jonge heilige verhief haar tot een droom-teêre,
ontroerende schoonheid. Deze schoonheid was niets dan uitdrukking: niets dan een
wonderlijke blik van kracht en honger, van
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grijpen en smeeken, van trots en deemoed. O, die aanbiddelijke wonde van den mond!
Antoinette was niets dan, maar dan ook volkomen: Ziel!
Ik kan niet zeggen dat tenslotte de zoo verbottende omgang met fabriekmeisjes
Antoinette schaadde of deerde. Zij bleef zich getrouw: even verwonderlijk fijn van
gemoed en van uitdrukking, een geprezen voorbeeld voor mij. Ik zocht geen anderen
omgang dan den haren. De eenige waarachtige rijkdom in mijn leven is steeds mijne
zuster gebleven. Overdag verlangde ik immer naar den avond, waarop ik met haar
alleen zou zijn: innigheid, ons eenigste bezit. 't Zondags maakten wij al eens met ons
Josephke in het midden een lange wandeling naar de buitensteedsche parken:
verkwikking na de benauwenissen van de week. Josephke juichte en jubelde. Wij
keken - bedaagde ouders! - glimlachend toe en ravotten ten slotte al even wild mede.
Den laatsten Zondag merkte ik wel op dat Antoinette wederom voortdurend en
zoo bizonder kritisch naar de toiletjes van de voorbijwandelende vrouwen keek.
Inderdaad: wat Antoinette in de week en 's Zondags droeg deed veel te eenvoudig,
te veel werkendaagsch aan. Wij zwegen dien dag merkwaardig veel, wij die anders
zoo gemeenzaam met elkaar omgingen. Ach, dacht ik, als ik nu toch eens een beetje
geld had, als ik nu eens tien frank méer won, dan liet ik Antoinette dadelijk een nieuw
kleedje koopen, een kleedje haar volkomen waardig, - een echt Zondagkleedje voor
Antoinette!
Van dien Zondag af moet er een vreemde evolutie bij Antoinette begonnen zijn,
een evolutie, waar zij mij buiten gehouden heeft! Uit schaamte? Zij werd al stiller
en afgetrokkener. Vrij spoedig bleek mij dat iets bij haar broedde, dat iets haar energie
sloopte. Ik merkte het aan veel, maar vooral aan de uitdrukking van haar oogen. Al
grooter staarden deze uit vreemde kringen. Tot dan toe had ik slechts ééns angst in
die oogen zien lichten. Thans merkte ik elken dag angst. Wel moet zij daar tegen
gestreden hebben. - Tegen dezen angst? Tegen dat wat haar beroerde? De wreede
hardheid welke haar oogen dan aannamen brak spoedig. Weer kwamen er dan in de
ooghoeken een wonderlijk huiveren en trillen. Een vreemdsoortige onrust hield haar
bevangen. - Maar zij zweeg. Zij verbeet alléén haar angst, zij verdroeg alleen wat
haar deerde. Ik voelde wel dat zij af en toe schuine en schuwe blikken mijwaarts
zond. Eens dacht ik: nu wordt het haar te machtig, nu zegt zij het. Zij zweeg echter.
Toen, al op een keer, haar gedrukte stemming mij zeer hinderde, want ook ik leed
door het leed van mijn zuster, vroeg ik haar:
- Maar wat is er dan, Antoinette?
Zij keek mij een sekonde diep en lang aan, een blik die mij in spanning rekken
deed. Zij zwoegde. Zou zij mij haar geheim verraden, of niet? Haar oogen schoten
vol tranen, haar mond verkrampte:
- Lieve, lieve jongen..... Als gij eens wist....
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- Maar wat dan, Antoinette?
- Ach.... niets!
Vluchtend holde zij, om maar te kunnen zwijgen, de trappen af.
Den volgenden avond kwam zij zeer naast mij, keek mij vluchtig aan en:
- Vindt gij het goed dat ik een beetje alleen uit ga? Ik heb zoo'n hoofdpijn....
Zij sprak nog enkele zinnen, waarvan ik de beteekenis niet begreep, zoo onduidelijk
ook als ze geuit werden! Hortend bortelden de woorden. Er klonk vleierij en schaamte
in den klank van haar stem. Zij had mij immers niets te vragen....
Ook de volgende avonden ging zij uit zonder mij iets te zeggen. Van dien tijd af
ging ze ook elken Zondagnamiddag even alleen wandelen. Het geheim van Antoinette!

VII.
Plots moet Antoinette's lijden opgehouden hebben. Zij had iets in zich overwonnen.
Rust kwam over haar. Voldaanheid. Maar ik vond ze zeer veranderd. Niet slechts
door den blos op haar wangen: haar oogen stonden harder van uitdrukking, haar
bewegingen waren effenaf ruw. Bij buien brak zich een groote, heftige teederheid
baan. Zij omprangde ons Josephke zoo wild en woest dat ik haar beduusd aankijken
moest. Dan weer deed zij zoo uitgelaten vroolijk, huppelde zóo losbandig met
Josephke de kamer rond, betrok mij in deze dwaze farandool, - wat verborg zij toch?
Legde zij alzoo haar onrustig hart het zwijgen op?
Eens in die uitgelatenheid vloog zij naar de legkast en langde er een heerlijk oranje
kleed. Trots en uitdagend hield zij het vóór zich:
- Wat zegt ge daarvan? klonk haar oorlogskreet.
Een vlam sprong de kamer binnen....
Verstomd keek ik haar aan. Van waar had zij dit kleed? Een bliksem doorsidderde
en schudde mij: door wie had zij dit kleed?
Zij merkte mijn stilzwijgen op:
- Gij zegt niets?
- Antoinette? vroeg ik aarzelend.
Een schelle lach trachtte haar bekommernis weg te lachen en mij gerust te stellen.
Ik week uit naar het raam en keek naar buiten. Mijn oog zocht en vond dien ouden,
warm-broeienden geranium: dit menschenhart daarginds in een wereld waar geen
smaad en teleurstelling, geen opgang en geen neergang is, - slechts de geboorte, de
bloei, de dood....
Antoinette kwam naast mij.
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- Broedertje gij móet mij geren zien....
Haar stem trilde.
- Antoinette, altijd zal ik u geren zien, altijd, dat weet gij wel....
- Broedertje, vleide zij haar hoofd op mijn schouder.
Ik vatte moed:
- Wat is het dat u drukt, Antoinette, wát is het dat ons verwijdert?
Even woog, onuitstaanbaar, de stilte.
- Jongen, .... ik kan het u niet zeggen, gij zult dat niet of nooit begrijpen....
- Denkt gij?
- Ik zou altijd bij u willen zijn, ontweek zij.
Er kwamen nog andere klêeren, rijke toiletten, scheen het mij, kleedjes boven
onzen stand. Antoinette toonde ze mij niet meer. Zij bracht ze op haar arm mede,
hing ze weg, deed ze aan, en ging er mede uit wandelen. Dat was alles. Elken avond
ging zij voortaan, getooid met een van deze kleedjes. - Ik weigerde haar geluk te
zien. Jaloersch? Misschien. Maar haar geheim Het geheim dat haar, naar het mij
toescheen, tot vrouw gerijpt had; - dat uit haar, tijdelijk, vroeg ik mij af, het
moederlijke element had verbannen, - dit element hetwelk steeds zoo overheerschend
aanwezig bij haar was en waardoor zij zeer zeker zulk een overwegenden invloed
op ons had. Ik dorst er niet meer naar vragen. Zij was begonnen een eigen, zelfstandig
leven te leiden. Het is te zeggen: voor de eerste maal viel haar bestaan buiten onze
gemeenschappelijke atmosfeer. Mijne zuster had volkomen het recht op een
individueel bestaan. Zoo lange jaren al had zij zich geofferd voor ons. Ik dan maar
paste ons Josephke op, waschte hem, deed hem slapen. Ik ging nooit te bed vóór
Antoinette t'huis kwam. Dat hinderde haar soms wel, maar ik kon niet vóór mijn
zuster te rust gaan, overtuigd als ik was toch niet den slaap te kunnen vatten vóór ik
haar thuis wist. Ik hoorde haar dan woelen in het bed. - Ik zelf draaide en keerde.
Zelfs de nacht had geen erbarmen meer voor ons.
Op een avond keerde zij vroeger dan gewoonlijk terug. Zij wankelde, zocht steun
aan de tafel. Haar oogen keken verdwaasd, haar gelaat was verwrongen en hoog-rood.
Ik dacht: zij is beschonken....
- Antoinette, riep ik haar dwingend toe.
Zij viel. Lang en recht viel zij, omklemde, vallend, mijn been.
- Antoinette!
Er ratelde iets in haar keel. Maar geen snik, geen traan bracht verlossing. Ik boog
mij over haar. Uit het gelaat week plots het bloed. De oogen hield zij krampachtig
geloken. Antoinette lag bewusteloos. Toen ik haar tot bezinning teruggebracht had,
toen een wild en wanhopig schreien zich losscheurde uit haar golvend lichaam heeft
zij, brandend haar geheim mij in de handen gelegd.
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Dit:
Op de fabriek had zij een jongen man leeren kennen. Een jongen, sterken, schoonen
man. De gloed van zijne klare oogen dreef de rust uit haar gemoed. Hij omstrikte
haar, hij veroverde haar met het eenige waarmede hij haar veroveren kón: met lukse.
Of met wat Antoinette voor lukse hield. Met dat, waarmede zij meende de sfeer van
armoede te kunnen ontvluchten. De jonge man, afdeelingsoverste op de fabriek,
leefde gescheiden van zijn vrouw. Hij bracht mijne zuster naar zijn kamer, - won
haar met de kleeren van zijn vrouw. In hare opwinding gaf Antoinette zich geen
rekenschap. Zij onderging, zij leefde deze verhouding, soms gekweld door zoo iets
als wroeging, maar vooral met een lang bedwongen gulzigheid naar het ándere, naar
het eindelijk ándere! Toen echter de jonge man den omgang met het kind Antoinette
moede werd, - toen riep hij zijne vrouw terug tot zich!
- Maar de kleêren houd ik, kreet Antoinette woest, vertwijfeld!
- Die heb ik verdiend.

VIII.
Radeloos, na vluchtigen, afmattenden slaap, ontwaakte ik den morgen na de
bekentenis.
God, die over het lot van mensch en dier beschikt, die ons ziet strijden en lijden,
die ons vervult met lijden en niets dan lijden, Gij die nochtans goedheid heet te zijn,
en mildheid en rechtvaardigheid, kijk ons aan, laat Uw oog eindelijk vallen op onze
schamelheid, spreid den mantel van Uwe goedertierenheid over onze zuster Antoinette,
beproef mij, spaar haar nu alle verdere verdriet tot aan haar uiteindelijken dood. Veel heeft zij al geleden, te veel voor haar arm, zwak menschenhart! Uit het diepste
van mijn hart smeek ik U: laat eens toch de zon door de wolken breken en hul mijn
eenige zuster in het licht van Uwe genade....
Geef haar waar zij, waar wij allen recht op hebben: het Geluk.
Mijn ademen dien morgen was bidden, niets dan bidden. Mijn hart was bekropen
van vrees voor Antoinette. Naar die fabriek mocht zij niet meer; ik vreesde even erg
de eenzaamheid voor haar. Dwaze uitkomst waarschijnlijk van een verhit gemoed:
ik was bang dat Antoinette de hand aan zichzelf zou slaan. Had niet onze moeder,
toen het licht uit haar ziel gedoofd werd, zich vrijwillig aan den dood toevertrouwd?
Ik kon, ik mocht Antoinette niet alleen laten. Ik moest mij naar het werkhuis spoeden.
Bleef ik weg, zoo verbeurde ik loon. En dan? .... Ik wist het niet. Radeloosheid
overweldigde mij. Wij hadden geen wapen om ons te verdedigen. Dus bad ik.
Zoo is de mensch. In uitersten nood richt hij zich tot God, - eerder niet. En komt
dan God?
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Toen Antoinette zich gereed maakte om op te stappen, machinaal, suf, week, na
slapeloozen nacht, weerhield ik haar:
- Neen, Antoinette, neen....
Zij lachte droef en keek mij met flepsen blik aan.
- En dan?
- Neen, gebood ik.
- Broedertje, het zou inderdaad beter zijn, maar....
Die bleeke blik van Antoinette, reflecteerend in mijn ziel!
- Ik blijf van morgen bij u, Antoinette, wij moeten eens praten. Er zal wel een
andere fabriek werk voor u hebben, en.... en....
- En?
Méér wist ik ook niet. Ik babbelde maar, - laf gewauwel ten overstaan van den
smaad mijn zuster aangedaan. Ik deed of ik niet merkte dat zij hoegenaamd niet
luisterde. Ik sprak over Josephke, die nu weldra op stiel moest, - ik hoopte nu ook
wel wat meer te kunnen verdienen. Zoo kwam eindelijk de middag. Met een bang
hart stapte ik naar mijn werkhuis, 's Avonds vlood ik naar huis. Ik kon de vrees niet
van mij afzetten dat Antoinette als moeder weleer, vrijwillig zou gegaan zijn vanwaar
geen terugkeer meer mogelijk is. Glimlachend trad zij mij echter op de trap tegemoet.
- Ik ga morgen op de papierfabriek werken.
Zij ging. Het leven van vroeger ging door, - o, lijdende, duldende, geknakte
Antoinette, met uwe zoo stil geworden stem, ontdaan reeds van dien frisschen klank
van de jeugd. - O, vroeg oud geworden, vroeg rijpe door smaad en ontgoocheling
verhevene Antoinette: ons leven herbegon dus als vroeger?

IX.
Laat mij nu kort en sober zijn:
Toen vader Irma beu was, en het met een ander aanlegde, herinnerde hij zich nog
kinderen te hebben. Dus kwam hij terug, - na járen kwam hij terug.
Op een Zondag namiddag wierp hij de deur open en plantte zijn struische
somberheid in de kamer. Antoinette sprong op en liet een kleinen gil.
Met een enkele, zij het manke beweging plaatste hij zich aan tafel.
- Kindertjes, hier ben ik weder.
Toen hij zich vergenoegde in onze sprakelooze verwondering:
- Dat hadt gij niet meer verwacht? 't Zijn goede duiven die naar hun nest
terugkeeren. En ik dacht: ik kan nu toch niet meer werken, zij zullen het daarboven
al moeilijk genoeg hebben....
Hij bleef. Hij vervulde onze atmosfeer met zwaarmoedigheid, met wanhopige
moedeloosheid. Zijn aanwezigheid wierp echter geen schaduw tusschen Antoinette
en mij. Nog dichter waren wij elkaar genaderd. Weinige zielen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

417
hebben misschien ooit in zulke gemeenzaamheid geleefd als de onze, - deze
gemeenzaamheid, ontsproten misschien uit een bloedgemeenschap, verheiligd door
het lijden, door een zelfde betrachting ook. Deze pure, onaardsche liefde, jaren-sterk,
bloeide zóó wonderschoon dat de menschen van deze wijk er nog over spreken.
Slechts een afgestompt en brutaal wezen, als vader, heeft daar nooit iets van gemerkt.
Hij had Antoinette wat geld gegeven, bracht Josephke als loopjongen in een
rijwielfabriek, en bekreunde zich dan wijders om niets meer. Hij dacht er niet aan
Antoinette van de fabriek te nemen. Zij zwoegde voort over dag en beredderde 's
avonds het huishouden. Vroeger, ach: vroeger als hij weg was, welk een zaligheid
toen! Voor ons, deed zij het, voor ons! Thans werd dit werken een doem, een
marteling....
- Ik ga weg, ik houd dat niet langer uit, snikte eens Antoinette tot mij.
Ik kon niet troosten. Ik kon niet opbeuren. Volkomen machteloos stond ik tegenover
zulk een zielewee.
Na eenigen tijd bracht vader een nieuwe vrouw in huis. In tegenstelling met Irma:
een spichtige deerne, schraal en dor door zenuwen, een wezen zonder de minste
aantrekkelijkheid hoegenaamd. Hij moet ze op een nacht hebben binnengebracht,
want toen wij 's ochtends in het keukentje kwamen stond zij paraat om de teugels
van het huishouden ter hand te nemen! Zij had alreeds koffie gezet, het brood
aangesneden. Het scheen ons toe dat zij vader beheerschte, of dat hij zich, voor eens,
bij wijze van verpoozing, beheerschen liet. Antoinette had zich van het huishouden
nu niets meer aan te trekken. De vreemde eischte luidruchtig Antoinette's loon en
vader liet lachend begaan. Trouwens, waar hij het geld vandaan haalde om ook nog
die andere vrouw te onderhouden, is mij nog steeds een raadsel.
Antoinette kende nu geen rust meer. Zij leek een opgejaagd dier. Na het avondmaal
trok zij de stad in, liep dwalend door de avondstraten, die hun lichten op de wanhoop
van mijn zuster richtten. Regen omstriemelde haar, soms omfladderde een briesje
haar wezen, - of de koelte bette haar het gloeiende voorhoofd; maar zij ging. Steeds
ging zij, zonder doel tenzij haar zelf en het huis ginds te ontvluchten.
Ik volgde sinds korten tijd een avondkursus en gewoonlijk kwam zij mij bij het
einde van de lessen afhalen. Meestal zwijgend kuierden wij dan wat rond.
De vreemde omgaf ons met haar vijandigheid. Zij hitste vader tegen ons op, de
groote kinderen! de hinderpaal, meende zij, om vader geheel in beslag te nemen! En
weder moest vooral Antoinette het ontgelden.
Zoo kwam dien avond:
Door de woede uitbarstingen van een tumultueus onweder kan Antoinette niet
naar huis. Een waterhoos breekt de wolken door, overspoelt de stad. Dan steekt de
huilende wind op en waait alles droog. Antoinette doolt.
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Uren stapt zij nu al. Zij slingert buiten de stadswallen, nabij het groote park, waar
wij vroeger zoo gelukkig speelden. Het is in het holste van den nacht dat zij eindelijk
onze woning bereikt. Ik kan niet slapen. Ik weet: daar buiten doolt Antoinette. Nu
hoor ik haar zachtjes kloppen, herhaaldelijk kloppen.
Ik spring op, ga naar de deur.
- Er wordt niet meer voor nachtraven opengemaakt, roept hij, de vader!
Toch ga ik door, aarzelend. O, lafheid, die mij vreezen doet voor de sterkte van
dezen onmensch.... Ik heb den grendel vast, maar daar springt hij op mij en ranselt
mij genadeloos....
Ik verbijt de pijn. Eens heeft hij Antoinette geslagen en toen liet ook mijn zuster
geen snik.... Nu is alles zeer stil. Een stilte, die mijn hoofd aan stukken breekt. De
trap kraakt. Er is een langzame stap die zich verwijderd.
- Antoinette, schreeuw ik wanhopig.
De roep spat te pletter tegen de kamerwanden. Hij bereikt niet eens het hart van
dezen bruut.
God, waar zijt Gij nu?

X.
Dit is nu het laatste van Antoinette!
Dien nacht bood geen dak schutting. Uitgeput stortte Antoinette bij den klarenden
morgen over den drempel van grootmoeders kamer. Na eenigen tijd verhuurde zij
zich als dienstmeisje. Deze dienstbaarheid kwetste haar niet vermits een groote dosis
vrijheid er in besloten lag. Voor het eerst in haar leven leek zij nu veilig onder dak
te zijn. Zij sloeg zelfs wát hoog aan over hare betrekking. Na een poosje kwam het
mij voor dat zij minder onder haar verdriet begon te lijden....
De tijd wiekt voorbij. Antoinette krijgt zin in uitgaan op haar vrije dagen. Zij mist
dan weer haar kleedjes, die kleedjes welke zij nooit meer sindsdiens heeft w i l l e n
dragen. Zij bekent het mij niet duidelijk, maar ik voel haar vraag en spreek er met
vader over.
- Neen! roept hij.
Natuurlijk: als hij met de vreemde uit wandelen gaat draagt die ze, onteerend! Zij
weten het niet, zij beseffen niet tot welken prijs deze toiletjes gekocht zijn.
Maar de wispelturigheid van vader heeft hem na enkele maanden weer te pakken.
Hij werpt de vreemde vrouw gewoon buiten: zij beheerschte hem lang genoeg. En
nu? Wie zal nu het huishouden doen?
- Ga tot Antoinette, zeg dat zij moet terugkomen. Dan heeft zij vanzelf haar kleedjes
terug.
Antoinette weigert, natuurlijk. Toen zij even aarzelde heb ik haar den
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terugkeer verboden. Zij moest blijven waar zij was en mocht haar eigen geluk niet
in den weg staan.
Laatste laagheid van vader:
Hij biedt zich bij de mevrouw van Antoinette aan, scheldt er op zijn dochter, die
niet te betrouwen is: ‘Gij moet eens zien welke rijke toiletten zij heeft, en ik vraag
u wáár zou zij ze gehaald hebben? Ik, haar vader, ben maar een arme werkman en
kan die niet bekostigen.’ En: ‘Zij blijft heele nachten uit huis.’
- Ik weet wie gij zijt, antwoordt de mevrouw, ik ben beschaamd in uw plaats. U
zóó te willen wreken!
- Ik kan ze door de politie laten weghalen.
Hij voert, ditmaal, zijn bedreiging niet uit, maar loopt woedend naar de herberg
van Irma, slaat daar den spiegel van het buffet stuk. - Hij ontdoet zich dan van zijn
inboedel, neemt definitief zijn intrek bij Irma, en neemt ons Josephke en mij mede....

XI.
Toen zij een-en-twintig werd is Antoinette dan getrouwd met een fikschen
beenhouwersgast. Ik woonde de trouwplechtigheid bij. Haar gezonde man lachte
moedig de toekomst toe. Zij, bleek in haar rose kleedje, keek mij met een blik van
verstandhouding aan. Op dien stond wist ik dat onze Antoinette niet het land van
Geluk inging, dat het leven haar het vermogen om diep en volkomen gelukkig te zijn
uit de hand geslagen had; dat zij nog slechts stil en genoeglijk, rustig, als effen
vloeiend water, de dagen verbeiden kon, met, diep in haar, reeds het bereid zijn tot
de uiteindelijke verlossing; tot de opperste rust: de Dood.
Maar ik, Antoinette, gebenedijde Antoinette, ik zal uw lichtenden naam tot het
einde van mijn dagen zegenen, want gij zijt voor mij de opperste vorm van de liefde
geweest en niets dan de liefde, - o, Antoinette, mijne moeder.
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Wereldkennis
door J.F. van Deene
Dit is waarover ik mij zeerst verwonder:
Hoe schoon het takje groeit, hoe fijn de nerven,
Zich splitsend, 't blaadje tot den rand doorzwerven,
En hoe het al te zaam den boom maakt, ronder
Zich welvend waar hij opstoot in de verven
Des hemels: Eén, tot in het fijnste deel, groot wonder.
En zóó een ieder wezen, elk bijzonder,
Zóó het Heelal waar wij doorhenen zwerven.
O laat ik zeer aandachtig zijn en sterk,
Met koele zinnen en van liefde zachte
Blikken, zeer zorgzaam door te dringen trachten
Tot in de kern van dit Gods wonderwerk.
Want beter is, het met de zinnen, - merk
Dit wél -, te kennen dan met de Gedachte.
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Twee verzen
door Bert Nuver
De dichter
Als een vrouw, die - bijna moeder - opstaat
in den nacht en langzaam de vertrekken rondgaat,
in gedachten, die ze zelf niet kan verklaren,
als verwacht ze - vochtig, stil-verlangend staren
hare oogen - iets onomschreven-zacht-verhevens,
iets, waarnaar heur mond reeds trilt en waarheen tevens
heur als uitgetreden geest in serene overgave zich begeeft....
Zoo is de dichter steeds geweest,
wanneer hij stil zijn verzen schreef
en over hem de inspiratie dreef....

Besef
Gouden lag de dag,
genietend, open in een zonnelach Een lange schaduw reikte over een geelgroen veld
en in de boomen was veel bont gevlammer Het was een schoonheid, waarvan het Geloof vertelt en het was zoo jammer,
dat, in al die ijlheid,
ik daar was,
in mijn dikke jas,
met al mijn vuilheid,
met al mijn wuftheid,
met al mijn slechtheid -
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Brief
door G.H. Streurman
IK weet niet, wat ik boven deze brief moet schrijven: Geachte Heer, Beste vriend,
Lieve Paul? Ik weet het niet. Het duizelt mij, nu ik je weergezien heb, vluchtig, uit
de verte, maar toch gezien. - Ik weet niet waarom je teruggekomen bent, maar soms
vrees ik, dat je zult trachten mij te ontmoeten; ik smeek je bij voorbaat, zie daarvan
af. Het zou mijn dood zijn! Ik zal je alles, alles schrijven. Je hebt er recht op.
O, Paul, oordeel niet te streng. Misschien zijn je gedachten reeds lang niet meer
bij mij; ik hoop dat voor je, want ik ben voor jou en voor mijzelf verloren. Ik zal
trachten je alles duidelijk te maken; vergeef mij, als mijn relaas verward is, want ik
weet niet waar ik moet beginnen of eindigen.
Jij moet begrepen hebben dat de reden, waarom ik indertijd op je aanzoek niet ben
ingegaan, gezocht was. Er was werkelijk iets anders, maar ik kon je toen niet zeggen
wat je nu moet weten. Geloof me: ik was, ook na de dood van mijn man, niet v r i j !
Je weet, dat mijn huwelijk gelukkig was geweest; ik had van mijn man gehouden,
zooals een jong meisje houdt van een wat oudere, goede man: zonder groote
hartstocht, maar met een dankbare, liefdevolle aanhankelijkheid. Hij was soms een
weinig jaloersch, maar elke gedachte aan ontrouw was mij zoo vreemd, dat ik om
deze kleine zwakheid van hem alleen maar lachen kon. Toen wij een paar jaren
getrouwd waren, werd hij, zooals je weet, ernstig ziek en we wisten, dat het einde
spoedig zou komen. Dat waren ontzettende dagen! Hij was zoo goed. Hij dankte mij
voor alles, wat ik voor hem was geweest en ik kon hem slechts antwoorden met mijn
tranen. - De avond vóór zijn sterven nam hij met zijn laatste kracht mijn hand en
smeekte mij, hem te beloven, te zweren, dat ik na zijn dood niet weer zou trouwen.
Lamgeslagen als ik was, vol angst, liefde, smart en medelijden, zwoer ik hem, wat
hij van mij verlangde. Dat maakte hem het sterven lichter en mij drukte mijn gelofte
niet, want ik nam mij voor, mijn geheele leven verder te wijden aan zijn herinnering.Maar de eenzaamheid, waarin ik achterbleef, was ontzettend en ik voelde het als
een groot gemis, dat ik geen kinderen had. Ik zocht naar iets om mijn leven
daadwerkelijk te vullen en langzamerhand groeide toen in mij het verlangen mij weer
te geven aan mijn kunst, waarvan ik afstand had gedaan omdat mijn man het wenschte.
Drie jaren na zijn overlijden leerde ik jou kennen en spoedig werd onze verhouding
gedragen door een geest van innige vertrouwdheid. Ik kan het je nu wel bekennen,
dat mijn gevoelens voor jou reeds toen niet meer die
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van gewone vriendschap waren; maar zelfs toen jij mij eindelijk vroeg je vrouw te
worden, wist ik mij moreel nog zoo gebonden, dat ik er niet aan denken kon op je
aanzoek in te gaan. Ik heb dit echter voor je verzwegen, omdat ik vreesde, dat jij
over de absolute waarde van mijn gelofte anders zoudt denken dan ik, misschien
zelfs met een medelijdende geringschatting, en daarom zei ik je in geforceerde
fierheid, dat ik vrij wilde blijven om geheel voor mijn tooneelkunst te kunnen leven.
Ik heb je indertijd niet de hééle waarheid gezegd, maar ik meende toch, in wat ik je
zei, eerlijk te zijn.
Het was mij echter nog niet bewust geworden, zelfs toen nog niet, hoe immoreel
mijn gebondenheid was, want voor mij beteekende toen nog een gelofte aan een
stervende zooveel als een gelofte aan God. En ik liet je gaan!Spoedig daarna hoorde ik, dat je uit Holland vertrokken was en - sedert dat
oogenblik besefte ik, wat jij voor mij had kunnen worden. Sedert dat oogenblik wist
ik, dat ik mijzelf de weg naar een zeer groot geluk had versperd.
Jij liet nooit meer iets van je hooren, ik wist niet òf je nog aan mij dacht en hóe je
aan mij dacht. En ik, ik kon en wilde je niet schrijven, want tusschen jou en mij stond
immers als een zwaard, heilig, maar dreigend, mijn gelofte!Maar mijn liefde voor jou groeide. Mijn liefde voor jou ging mijn leven, mijn
kunst bezielen, al-doordringend, met een energie als van een kosmische straling. Hoe
grooter mijn kunst werd, hoe dieper ik het besefte, dat jij de verre bron was, waaruit
ongekende krachten tot mij vloeiden, des te inniger voelde ik mijn heele wezen met
jou verbonden. In die jaren van stijgende roem miste ik nog niet zoo zeer jou nabije
aanwezigheid, want jij leefde immers in mij, jij w a s bij mij, overal en altijd. In mijn
kleedkamer sprak ik met je; bij een première wist ik je in de stalles en 's nachts, Paul,
ik zal eerlijk zijn, eerst niet, maar later, ja, later m i s t e ik jou! Want door mijn liefde
tot jou kreeg niet alleen mijn kunst een dieper koloriet, maar ontwaakte ook pas de
vrouw in mij. Toen eerst begreep ik hoe stil, maar ook hoe onbelangrijk, hoe zonder
sterke verlangens mijn huwelijk was geweest. Ik zag de wereld, mijn leven, met
andere oogen. Ik ontdekte diepten en hoogten, van wier bestaan ik vroeger slechts
een vaag vermoeden had gehad. Ik aanvaardde het echter dankbaar, dat ik mijn
verlangen naar jou kon uitjubelen, kon uitschreien in mijn kunst. Nog voelde ik je
afwezigheid niet al te smartelijk, want steeds meer werd het mij bewust, dat het geluk,
aan jou te behooren, geheel en voor altijd, zóó groot zou zijn, dat alles daarnaast,
ook mijn talent, onvruchtbaar zou worden en verbleeken. Dat wist ik, zonder het te
hebben ervaren. Maar ik wist het! En hoezeer ik je miste, ik was slechts dankbaar,
dat het zóó was en niet ánders.Maar, lieve Paul, ik zei het je reeds, ik was niet alleen kunstenares, ik was,
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of juister, ik werd ook v r o u w ! En de vrouw in mij begon steeds heviger te verlangen,
te schreeuwen om vervulling. Mijn verbeeldingen, mijn droomen, werden wild en
mateloos. Ik trachtte dit alles goed te praten door mezelf voor te houden, dat ook
deze hartstochtelijke spanning aan mijn kunst ten goede moest komen. - Was het
maar zoo geweest! - Mijn gedachten concentreerden zich zóó zeer op dat ééne, dat
ik alles, ook mijn kunst had willen geven, als ik slechts mijzelf had kunnen geven
aan jou!
Had dit verlangen een geestelijke achtergrond of was het louter hartstocht? Ik wist
het niet. Ik voelde nu vaak een moeheid en een indolentie, die ik vroeger niet had
gekend; ik werd prikkelbaar en humeurig en lastig in mijn omgang met anderen.
Toch waren er veel mannen, die mijn gezelschap zochten; wonderlijk, juist in die
tijd! Mij werden dikwijls aanzoeken gedaan. Soms meende ik, dat ik hen allen kon
haten, maar tevens.... o, Paul, ik moet het je alles biechten, mijn verlangen was soms
zoo groot en het gemis zoo schrijnend, dat ik de woorden van Oscar Wilde tot mijn
eigen maakte, die zegt, dat de ziel het best geneest door de zinnen en dat de eenige
manier om aan een verleiding te ontkomen, is, er aan toe te geven. En, zoo bedroog
ik mijzelf, aan mijn gelofte werd ik immers niet ontrouw: ik had mijn man alleen
beloofd niet weer te t r o u w e n !
Paul, ik h e b er aan toegegeven; jij zult zeggen, dat ik mij heb weggegooid. Ik
kon niet anders. Geloof me, ik ademde slechts jou naam; maar ik weet het, je zult er
mij om verachten, zooals ik nu mijzelf veracht. Want nu staat niet meer tusschen jou
en mij een toch reeds gebroken gelofte, nu staat tusschen ons méér dan jij en ik samen
ooit zullen kunnen overwinnen.Ik weet niet, waarom jij naar Holland bent gekomen. Een bang vermoeden zegt
me, dat je gekomen bent om mij. Maar wij mogen elkaar nooit weer ontmoeten,
daarom heb ik je dit alles geschreven. Ik heb mijn eigen leven en misschien dat van
jou verwoest. Vergeef mij.
Maar ik heb je lief, zoo lief, voor altijd!’ -
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Jeugdportret van Lodewijk XIV
door J.J. van Geuns
Dit is zijn jeugd: de allongepruik is lager
Dan die men van de laatre beelden kent.
't Gezicht is van wie langzaam zich gewent,
Te zijn van 't staatsgezag de al-één'ge drager.
Hij is zoo jong, dat men het blozen raadt
Der wangen bij een onverwachtsch ontmoeten.
Nog leerde niet het altijd-heerschen-moeten
Van mild- en stuurschheid hem de juiste maat.
Maar zijn gezicht, dat uitziet naar het leven,
Is onbekommerd of men laakt of prijst:
Zoo luisterrijk zijn in het goud der lijst
De lelies en de koningskroon gedreven.
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Andante
door Johan de Molenaar
Zacht, of 't een begeleiding was,
speelde zij eens dat oude stuk
en mijn verdriet, dat traag genas,
werd als een vreemd en stil geluk.
Vanwaar dat die muziek, zóó oud,
nog zulk een toovermacht behoudt?
Haar handen, 't spelen lang ontwend,
betastten schroomvol het ivoor
der toetsen, geel als perkament.
Eenzelfde thema keerde aldoor
en rustig glanzend kaarsenlicht
bescheen haar stil verklaard gezicht.
'k Bedenk na jaren weer hoe 't was,
een klein en ingetogen feest;
en nu besef ik eindlijk pas
hoe 't voor mijn leven is geweest
(o, laat en aarzelend erkend!)
het stille accompagnement.
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Kroniek
Boekbespreking
Theun de Vries, Rembrandt, Van Loghum Slaterus' U.M., Arnhem, 1931.
Een boek waar ik in de eerste plaats groot respect voor heb. Het is een eerbiedwaardige
poging - als is die dan m.i. niet geslaagd - en het moet een formidabel werk zijn
geweest. Maar het moderne instituut van de ‘vies romançées’ is naar mijn overtuiging
principieel uit den booze. Ook de meest objectieve romancier zou er vanzelf het zijne
‘hineininterpretieren’; en wat zal dan een lyrisch talent als Theun de Vries doen?
Men geve ons omtrent de groote kunstenaars van vroeger al wat men maar vinden
kan van hun werk zelf, hun uitspraken en andere feitelijkheden, en late de reconstructie
van hun leven aan onze verbeelding over. Voorzichtige en consciëntieuse biografie,
geen roman!
Theun de Vries deed zijn best, maar natuurlijk kan hij Rembrandt niet aan! Wie
onder de levenden zou dat wél kunnen? De Vries hield Rembrandt zelf op den
achtergrond van zijn roman, waarin Hendrickje, Titus, Magdalena en Cornelia op
het voorste plan staan. Dat was misschien niet kwaad gezien; voor het mysterieus
halfdonker van een achtergrond is een toovenaarsfiguur als die van Rembrandt zeer
decoratief. Maar toch, neen, het voldoet ons niet. Wij willen Rembrandt en nogeens
Rembrandt. Wij zouden zijn ontzaglijke droombeelden zelf meê willen beleven. Wij
zouden willen zien met zijn oogen.
Ik ben het volstrekt niet eens met de velen, die volhouden, dat men in een roman
geen kunstenaarsfiguur zou kunnen geven, - 't zij litterair, muzikaal of beeldend - en
wel omdat men nooit kan bewijzen, dat die kunstenaar werkelijk recht heeft op deze
kwalificatie. Wie in een roman een knap medicus, advocaat, ingenieur of politicus
geeft, kan evenmin iets bewijzen omtrent de werkelijke gaven van deze personen.
Maar men heeft in een roman ook eigenlijk niet met die gaven, die talenten of
kundigheden te maken, de kwestie is alléén of, wat men van zeker mensch verhaalt
- hij zij geleerde of artist! - den lezer vermag te overtuigen, of zijn daden en woorden
ons waar en zuiver menschelijk voorkomen, of dát wat de schrijver te zeggen had
op deze wijze gezegd kan worden of niet. Ik heb er niets tegen, dat iemand een roman
schrijft met een gefantaseerden 17e-eeuwschen schilder als hoofdpersoon, maar van
Rembrandt, Jan Steen of Frans Hals moet hij liever afblijven, want hij stoort p e r s e
mijn eigen voorstellingen met de zijne.
Nogeens: Theun de Vries heeft zijn best gedaan en hij heeft zeer mooie bladzijden
geschreven. Zijn verhalen omtrent Hendrickje, Titus en Magdalena vooral hebben
mij meermalen ontroerd. Het laatste ziekbed van Titus
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gaf hij met meesterhand. En misschien nog het mooiste in zijn boek vond ik de
plaatsen, waar hij, geïnspireerd op etsen of teekeningen van Rembrandt, Amsterdam
beschrijft, of de omstreken dier stad, die toen nog wonderbaarlijker geweest moeten
zijn dan zij thans zijn. Ik doel op gedeelten als het hier afgeschrevene - waarmede
ik deze aankondiging tevens zou willen besluiten:
(blz. 35) ‘De zomeravonden van dat jaar waren blauwbefloerst, vol sterren en
windstil. Dikwijls ging Rembrandt des avonds wandelen; en daarbij nam hij soms
den kleinen Titus mee. Zij liepen dan langs smalle burgwallen, aan de eene zijde het
water, aan de andere groote oude muurvlakken, in wier eertijds bleeke bepleistering
donkere vochtige plekken schemerden. Hier en daar hadden vlieren hun witte trossen
over de muren gehangen. Waar dicht beschaduwde tuinen - op het oog een
donkergroene duisternis, en kenbaar slechts aan de zware en loome nachtgeuren, die
in den verzadigden zomer opstegen - aan de muren reikten, stond op sommige plaatsen
een tuinhuis als een uitkijktoren of een bastion tegen het bleek gesternte. Het was
hier angstig en overmachtig schoon. De krekels sjirpten. Een onzichtbare schuit gleed
met een spookachtig geruisch door het bladstille water.1) In den schemer werd alles
zachter, tot het geluid der schreden toe; het was of men een ander dan zichzelf hoorde
loopen. Minnenden stonden in de schaduw en hun kussen klonken week en vol
onuitsprekelijke beloften. Geheimzinnige huizen, buiten den wal uitgebouwd, reikten
tot in het water. Er kronkelden zich oude trappen, die nergens anders konden monden
dan in den nacht; kleine bruggen, die van den oever naar de huizen leidden, leken in
het halfduister te zweven.
‘Wanneer het volle maan was, hulde zich dat alles in een doorzichtig en melkwit
schijnsel. Scherper werden de schaduwen; maar waar het maanlicht viel, trilden
tallooze onstoffelijke bloesems op de verweerde steenen, op de handen en het gelaat
van de wandelaars. In de tuinen zuchtte het; overal werden geruchten hoorbaar,
ademtochten, woorden zonder zin, de ondoorgrondelijke teekenen der aarde, die
leeft, en door wier aanwezigheid de kleine Titus zich beurtelings onverklaarbaar
bezwaard of onverklaarbaar gelukkig voelde.’
H.R.

A. Defresne, Moord!, een onderzoek door Inspecteur Deloor van de
Centrale Recherche, roman, Maastricht, Leiter Nypels N.V.; z.j.
Werk van hersens en zenuwen. Geweldig knap uitgedacht en zeer vlot geschreven.
Spanning, maar... bijna geen ontroering. Ik kon er niet van opkijken voor ik het uit
had; slap en als leeggepompt legde ik mij toen te slapen. Toch niet ontbloot van
psychologisch, of psychopathisch, belang, zou ik zeggen. Een geval, een voorbeeld
b.v. voor in een zeer uitgebreid medisch handboek.
H.R.

1) het b l a d s t i l l e water? Wat is dat?
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Geert van Oorschot, Gevangenis. Baarn, G. Bakker, 1931.
Dit bundeltje poëzie is, als we ons niet vergissen, de eerste uitgave in boekvorm van
den groep ‘Links-Richten’, waartoe zich onlangs een aantal jonge socialistische
letterkundigen van onderscheidene politieke richting hebben aaneengesloten. Het
heeft onzes inziens niet de pretentie ‘hooge kunst’ te schenken, doch het wil voor
alles uitspreken wat er onder arbeiders leeft aangaande dingen, die niet onmiddellijk
vallen onder de belangensfeer hunner diverse politieke organisaties. Men zou hier
dus in zekeren zin kunnen spreken van een poging om een zuiver-proletarische lyriek
in het leven te roepen. Of de tijden daarvoor rijp zijn en of überhaupt een werkelijk
proletarische lyriek bestaansmogelijkheid heeft, zullen wij op het oogenblik maar in
het midden laten.
Vraagt men zich af wat de waarde is van zulk een poging, dan zou daarop ongeveer
het volgende antwoord kunnen worden gegeven: het schept mogelijkheden tot uiting
in dichterlijken zin en maakt hierdoor misschien krachten vrij, die op den duur groote
beteekenis zouden kunnen krijgen voor het geheel onzer dichtkunst, omdat zij buiten
het aesthetisch normen-complex vallen, dat onze hedendaagsche poëzie overheerscht.
Deze poging tot een proletarische lyriek is het sterkst daar, waar zij in allen eenvoud
zuiver en spontaan opwelt uit een bewogen hart, zoo in de gedichten ‘De
Nachtbewaarder’, ‘De Enveloppenplakker’, ‘De Zwerver’, ‘De Regent’, ‘De Getallen’
en ‘Ze mogen’. In de andere verzen ontbreekt dit persoonlijk fluïdum geheel of
nagenoeg geheel en vinden wij niet anders dan min of meer rhytmisch neergeschreven
gedachten over zekere levenstoestanden terug. Het is wel duidelijk, dat hier h e t
groote gevaar schuilt voor dergelijke poëzie, doordat zij zoo onmiddellijk reageert
op het leven om zich heen. Zij gunt zich tot eenige bezonkenheid geen tijd. De dichter
schreeuwt zijn verontwaardiging uit, doch zijn kreet kan slechts tot een gedicht
worden en de innerlijke, overtuigende kracht hebben van een gedicht, wanneer zijn
verontwaardiging op de een of andere wijze te zamen stemt met de laatste diepten
van zijn wezen. En wie eenige zelf-kennis bezit, weet wel, dat dit met alle
verontwaardigde momenten in zijn leven lang niet steeds het geval is geweest, doch
dat velen daarvan niet anders dan slechts in een zeer los verband stonden met de
eigenlijke motieven van zijn karakter. Dergelijke oogenblikken in poëtischen vorm
gebracht, leveren onherroepelijk rhetoriek en geen poëzie, ook al werden zij met
volkomen technisch meesterschap geschreven. Dat Geert van Oorschot bij zijn debuut
niet aan dit gevaar ontsnapt is, spreekt feitelijk wel vanzelf, doch het ontslaat hem
niet van de plicht in het vervolg zich met de grootst mogelijke nauwgezetheid ervan
rekenschap te geven uit welke bronnen hij zijn aandrift tot het schrijven van verzen
put. Men meene niet, dat dit een theoretische raad is, die geen praktische toepassing
gedoogt. Al kan hij het misschien nimmer onder woorden brengen, de dichter weet
meer omtrent de al of niet zuiverheid zijner inspiratie dan de niet-dichter
waarschijnlijk voor mogelijk houdt.
ROEL HOUWINK
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Albert Helman, Overwintering. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Dit spel in drie bedrijven van Albert Helman, één der vooraanstaande jongere
Katholieke proza-schrijvers, is een groote teleurstelling geworden. Het is bijna
onbegrijpelijk, dat een schrijver zoo mistasten kan, zoo geheel alle zelf-kritiek vermag
te verliezen, dat hij er toe komt een stuk te schrijven, waarin geen atoom geest te
vinden is.
Aan een feit als dit kan men weer eens afmeten, hoeveel óverspanning er in de
letterkunde onzer jongeren leeft, hoe daar geproduceerd wordt op een koortsachtige
wijze zonder acht te geven op innerlijken groei. Dat op deze wijze kortsluitingen als
de onderhavige niet uit kunnen blijven, spreekt wel van zelf. Het talent wordt tot den
laatsten druppel uitgemergeld en geen rust gelaten, eer het te laat is en de stem even
plotseling ondergaat in het luide twistgesprek der makkers als zij eruit opgerezen is.
Dan begint men aan de politiek of aan de cinema en laat een onvoltooiden naam
achter en een bonte warreling echo-loos werk. Men heeft geen tijd, later, de scherven
bij elkander te rapen. En beloften, die geen rijpheid erlangen, vergaan sneller dan de
oogst van één enkel jaar.
Aan de uitgave van het boekje is door de firma Nijgh en Van Ditmar bijzondere
zorg besteed.
ROEL HOUWINK

Dra. W.C. Wittop-Rengers Hora Siccama en Herman Poort, De Bottende
Bongerd, Deel I. Groningen, J.B. Wolters, 1931.
Velen, die ‘De bloeiende Bongerd’ kennen en hebben leeren waardeeren in het
gebruik, zullen verheugd zijn in ‘De bottende Bongerd’ een voortzetting aan te treffen
van het eerstgenoemde boek. Wij twijfelen er niet aan of ook dit zal zijn weg vinden
en er het zijne toe bijdragen de verhouding tusschen het jongere geslacht en onze
letterkunde te verstevigen en te verdiepen. Voortreffelijke inleidingen gaan aan de
diverse groepen der gekozen fragmenten uit binnen- en buitenlandsche litteratuur
vooraf. Wij, die het nog met de oude ‘Leopold, de Groot en Rijkens’ hebben moeten
doen, een boek, dat tenminste een halve eeuw in bouw en opzet achter den geest van
zijn tijd aanhinkte, kunnen ons gelukkig prijzen, dat ons kroost althans deze doodelijk
vervelende methode van litteratuur-onderwijs zal worden bespaard.
Want het wezenlijke van dit boek evenzeer als van zijn voorganger dunkt ons, dat
het én het letterkundig onderricht ‘smakelijk’ toebereidt én den leerlingen, als het
ware tusschen de regels door, voortdurend voor oogen houdt het direct verband, dat
er bestaat tusschen de letterkunde en den tijd, waarin wij leven. Het houdt de oogen
geopend voor de schoonheid als voor een levend iets, dat ons aangaat en ons iets te
zeggen heeft en dat niet is een museum-antiquiteit, zorgvuldig in een vitrine voor
onze aanraking behoed!
ROEL HOUWINK
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C. de Dood, De Honderd-Duizend. Amsterdam, A.J.G. Strengholt. Geen
jaartal.
De jongste roman van den heer de Dood is van een inleiding van den uitgever
voorzien, waarin ons den schrijver in al zijn voortreffelijke hoedanigheden ten voeten
uit geteekend wordt. Hoe een auteur, die zich zelf respecteert, met een dergelijke
reclame genoegen kan nemen, is mij een raadsel. Buitendien, op gevaar af voor een
persoonlijke vijand van den heer de Dood gehouden te worden, moet mij de bekentenis
van het hart, dat het mij nog altijd niet gelukt is in zijn werk iets van die
vooronderstelde, schitterende kwaliteiten te ontdekken.
Zijn romans onderscheiden zich in niets van de romans van andere rampzalige
stervelingen, die niet schrijven kunnen; n'en déplaise het oordeel ‘van den populairsten
letterkunstenaar van ons land’ (alias de heer A.M. de Jong), die zich verstout te
spreken van ‘een talent van ongewone kracht’, naar ons de uitgever in zijn voorwoord
zoo vriendelijk is mede te deelen.
Neen, dit boek is in geenen deele wat het voorgeeft te zijn: de roman van een
talentvol jong auteur. Het is een slappe, flauwe, banale kost, die niet smaakt naar
meer.
ROEL HOUWINK

Willem Pijper, De Stemvork. Amsterdam, Em. Querido, 1930.
De opstellen, die Willem Pijper in dezen bundel te samengebracht heeft, bewegen
zich alle om een onzichtbaar middelpunt: de absolute muziek. Pijper is haar paladijn
en heeft de vlijmscherpte van zijn pen en geest onvoorwaardelijk in haar dienst
gesteld. Wij vermoeden, dat op dit oogenblik, nu het gros van het publiek Brahms'
Haydn-variaties en Reger's Mozartvariaties nog niet te boven is, deze arbeid vooral
door de ouderen, onder de muziekliefhebbers nog maar matig zal worden gewaardeerd;
toch zou het ons niet verbazen, indien men Pijper over een paar jaar in menig opzicht
volkomen gelijk zal moeten geven.
Niet alleen musici kunnen van Pijper leeren. Wanneer hij als geestelijke
eigenschappen van den componist in zijn opstel over ‘Vier Jaren hedendaagsche
muziek’ (blz. 107/108) noemt: een ijzeren psychische discipline, een schroom
tegenover het creatieve raadsel en begrip van tijdelijke en boventijdelijke relaties;
dan lijkt het ons niet zoo dwaas te veronderstellen, dat ook sommige onzer jonge
dichters met deze kenschetsing nog wel eens hun voordeel zouden kunnen doen.
Wij voor ons schrijven ze tenminste gaarne als een vruchtbaar memento af.
ROEL HOUWINK

Maurits Wagenvoort, Rococo Italië. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1931.
Op de hem eigen vlotte, licht met humor doorvlochten wijze geeft Maurits
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Wagenvoort in dit boek een aantal beschouwingen over het Italië der achttiende
eeuw. Of er aan boeken als dit eigenlijk behoefte bestaat in onzen tijd? De uitgever
zal het wel beter weten dan wij, vermoeden we. Hij zorgde voor een reeks zeer goede
illustraties en verschafte aan het boek een passend uiterlijk.
ROEL HOUWINK

Henri Borel, De Chineesche Filosofie, toegelicht voor niet-sinologen, Deel
III, Meng Tsz', China's Volkstribuun, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, 1932.
Dit nieuwe boek van Henri Borel rondt af de door hem uitgegeven serie ‘de
Chineesche filosofie voor niet-sinologen’: nu zijn de beroemde Vier Klassieke
Boeken, en bovendien de Tau Te Tsjing in het Nederlandsch vertaald. Drieëndertig
jaar geleden werd het eerste deel uitgegeven, doch, naar de schrijver in de inleiding
meedeelt, verschillende oorzaken vertraagden de verschijning der andere deelen.
Gedurende dat tijdsverloop heeft de schrijver door zijn vele publicaties over China
het letterkundig en intellectueel leven in Nederland ten zeerste verrijkt, door een tot
dusver zeer weinig bekende, voor velen zelfs geheel nieuwe wereld te openen, en
voor een algemeenen lezerskring toegankelijk te maken. Vooral zijn vertaling van
de Tau Te Tsjing had een groot en welverdiend succes. Intusschen verscheen ook
zijn prachtige boekje ‘De Geest van China’, dat velen aanspoorde tot een nadere
bestudeering van de Chineesche cultuur. En nu ligt het derde deel van de reeks Chin.
Filosofie voor ons, over den wijsgeer Mencius. Op zich zelf is deze oude Chin. denker
niet zoo belangwekkend voor ons, daar hij zich te veel beweegt op speciaal terrein.
Maar als afsluiting der serie is deze vertaling ons welkom.
Het spreekt vanzelf, dat er uit wetenschappelijk oogpunt wel het een en ander op
aan te merken is: waar geen enkel zuiver wetenschappelijk werk, door een toegespitst
vakman geschreven, zonder kleerscheuren de critiek passeert, hoeveel te meer dan
nog een boek, geschreven door iemand, wien andere, drukke werkzaamheden
verhinderden den snellen gang der vakwetenschap te volgen. Het is onnoodig, hier
die feilen naar voren te brengen: de sinoloog zal ze zelf opmerken, en den
niet-sinoloog, voor wien het boek bestemd is, zullen ze nauwelijks belang inboezemen.
Slaan wij een blik terug op alles wat Borel over China heeft geschreven, alles, dat
afgesloten is door dit boek, dan moet het ons treffen, dat Henri Borel in hooge mate
de gave bezit om den geest van China aan te voelen en te begrijpen. Bovendien bezit
hij het talent, zijn aandoeningen aan anderen te kunnen meedeelen. En dat is wellicht
een nog grooter gave.
R.H. VAN GULIK

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

433

Cornelis Veth, Schoon Schip! Expertise naar echtheid en onechtheid
inzake Vincent van Gogh. De Spiegel, Amsterdam en Het Kompas,
Mechelen. Zonder jaartal.
Het onstichtelijk rumoer om Van Gogh, verwekt door de vervalschingen, door den
Duitschen handelaar Wacker op de markt gebracht, heeft Veth naar de pen doen
grijpen. Is het wonder, dat het betoog scherp is, wanneer iemand als Veth in eerlijke
verontwaardiging over zooveel humbug, zelfverheffing en bedrog dat doet? Het is
hier de plaats niet om de goede trouw - door Veth betwijfeld - van den heer Baart de
la Faille te wegen. Maar wel is er reden genoeg om met Veth in te stemmen, wanneer
hij den schrijver van den Catalogue raisonné der werken van Van Gogh het recht
ontzegt om met kennis van zaken over Van Gogh te spreken. Fouten maakt iedereen,
maar er zijn blunders, welke iemand, die zich als deskundige uitgeeft en certificaten
afgeeft, niet gepermitteerd zijn. Met deze brochure heeft Cornelis Veth uitstekend
werk gedaan; zij moge velen zoogenaamden ‘vrienden van Vincent van Gogh’ een
rilling op het lijf jagen en vooral is te hopen, dat dit geschrift spoedig worde vertaald
in het Duitsch, opdat men over de grens de gesties van eenige Duitsche
kunst-autoriteiten op haar juiste waarde leere schatten!
Van de afbeeldingen noem ik die naar de ‘Twee Populieren’ (eigendom Huinck
en Scherjon, Amsterdam), de ‘Schepen te St. Maries’ (van de Kröller-Müller-stichting)
en het zelfportret (van Chester Dale, New-York). Leerrijk is de afbeelding van het
notoir-valsche zelfportret 1888 naast het echte (spiegelbeeld van het andere).
J.S.

H.Th. Wijdeveld, Naar een internationale werkgemeenschap. Een plan
met 16 illustraties. Uitgeverij C.A. Mees, Santpoort. 1931.
De architect Wijdeveld heeft een plan gemaakt van een gebouwencomplex voor het
onderbrengen van een liefst internationaal gezelschap van architecten en ontwerpers
en van ateliers voor de vervaardiging van projecten en het maken van meubelen,
kleeden, zelfs kleeding. Na een korte omschrijving van het doel en de inrichting
volgen werkteekeningen in twee verschillende plannen. De gebouwen zijn gedacht
te liggen in een typisch hollandsch landschap aan een groote plas, waarop men na
gedanen arbeid gaan spelevaren; ook de sport is niet vergeten. Maar dit is dan ook
het eenige, wat het plan aan Holland bindt, want verder moet het allemaal erg
internationaal zijn, d.w.z. een collectieve eenvormigheid, waarin de persoonlijke
uiting is verdwenen. Een programma-punt is dan ook, dat internationaal ‘ingestelde’
leiders in de werkgemeenschap bijeenkomen. Men kan het hooggestemd idealisme
van Wijdeveld respectabel achten en desniettemin er aan twijfelen of deze kunstmatige
poging tot destructie van het nationale element in de bouwkunst verdient om van
ideaal tot werkelijkheid te worden verheven.
J.S.
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Fransche schilderkunst der twintigste eeuw, Ecole de Paris. (Sted. Museum,
Amsterdam)
Na de ongelukkige wijze, waarop men zes jaren geleden, eveneens in het Sted.
Museum te Amsterdam, van de moderne Fransche schilderkunst een beeld trachtte
te geven, bleek de groote expositie van April te zijn samengebracht door iemand,
die in deze materie werkelijk deskundig is, n.l. onze in Parijs wonende landgenoot
W.F.A. Roëll. Geen een van de belangrijke figuren miste men thans, naar ik zou
zeggen; alleen had bij de schilderessen de jonge, maar vitale en hoogbegaafde Radda
niet mogen ontbreken naast de immer bekorende maar sensueele Marie Laurencin.
Met voldoening kan men dus constateeren, dat nu waarlijk naast celebriteiten als
Picasso en Matisse ook Derain, Léger, Modigliani, Metzinger en Rousseau le Douanier
niet waren vergeten, doch daartegenover kan de vraag worden gesteld, hoe het komt,
dat juist Matisse en Picasso en ook Derain en Metzinger zoo slecht vertegenwoordigd
waren en of het niet juister ware geweest, een aantal kleine talenten - als b.v. de
kinderachtige, maar niet kinderlijke Zondagsschilder Vivin - weg te laten en de groote
talenten ruimer te vertegenwoordigen. Dat deze tentoonstelling met al haar deugden
toch als geheel een onbevredigenden indruk maakte, kan niet worden toegeschreven
aan het inzicht van den organisator, maar moet zijn oorzaak vinden in een andere
omstandigheid, waarnaar ik alleen maar kan gissen; het vermoeden dringt zich bij
mij op, dat de Fransche kunsthandel een te overwegenden invloed heeft uitgeoefend.
Ik raak hier een m.i. principicele fout, welke ook vorige dergelijke tentoonstellingen
aankleefde, n.l. dat hier werken werden tentoongesteld, eigendom van kunsthandels
en dus te koop. Iedere gedachte, dat het hier om iets anders te doen is dan het geven
van een zoo objectief mogelijk overzicht van een nationale kunst, moest uitgesloten
zijn. Thans rijst hier en daar de vraag, of de Fransche kunsthandel hier een welkome
gelegenheid heeft gezocht om oude winkelleggers, waar men al jaren mee zit, naar
het buitenland af te spuien. Moet de organisator ook den kunsthandel te hulp roepen,
dan is het hem uitteraard moeilijk om, wanneer hem uit den kunsthandel een welkom
schilderij ter beschikking wordt gesteld, een ander schilderij te weigeren. Zijn
volkomen eerlijkheid en onaantastbaarheid buiten alle verdenking stellende, kan men
desniettemin deze fout in het bestaande systeem erkennen.
De aanduiding van deze schilderkunst als ‘Ecole de Paris’, is in alle opzichten
onjuist, behalve hierin, dat de betrokken schilders in Parijs werken of af en toe
verblijven; zij is alleen maar een bruikbaar etiket voor een eerste ruwe sorteering.
Van een ‘school’ heeft deze heterogene verzameling van diverse bedoelingen niets.
Even verward als onze samenleving is de schilder-
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kunst, maar even verkeerd als het is, het oog te sluiten voor de pogingen tot nieuwen
opbouw van de wereld, zoo verkeerd zou het zijn, zich te ontslaan van de moeite om
te trachten door te dringen tot het wezen van deze schilderkunst. Wat zij allen willen
van Picasso tot Gromaire, van Matisse tot Dufy is s t i j l . De een tracht dit ideaal te
naderen door middel van een terugkeer tot primitieve levensaanschouwing, de ander
door bewust-intellectueele synthese, de derde door geometriseeren van vlakken, de
vierde door sierlijke arabesken, de vijfde door zoo argeloos mogelijk detailleeren,
enz. Sommigen blijven al in de theorie steken voordat zij goed en wel zijn begonnen,
terwijl de waarlijk sterke kunstenaars iets van schoonheid weten te scheppen, zonder
dat men daarbij aan hun theorie veel waarde behoeft te hechten.
Het is hier niet de plaats om ook maar ten naaste bij de hoofdmomenten van deze
tentoonstelling te bespreken; de uitvoerige overzichten van W. Jos. de Gruyter over
de moderne Fransche schilderkunst in de jaargangen 1927-1929 van dit tijdschrift
hebben den lezer voldoende ingelicht. Slechts op enkele verschijningen kan ik wijzen.
Van A n d r é D e r a i n had men een belangrijker vertegenwoordiging mogen
verwachten; echter kon zijn groote zittende vrouwenfiguur de overtuiging geven van
zijn groot talent, terwijl een zeer recent landschap uit 1931 dadelijk tot de beste
Fransche landschapskunst kan worden gerekend; hier was een ruimte-gevoel, een
wijdsche openheid, en ook een rijke, wonderbaarlijk-fonkelende kleur aanwezig, als
men zelden ziet. Van den meester van het feestelijk coloriet, D u f r e s n e , kon men
hier eenige van zijn composities genieten, waarvan de Leeuwenjacht wel de beste
was. Dufresne is een uitbundige, die den lof van het leven schildert met een palet
zoo rijk als zich maar laat denken, maar hoe gul en gloeiend zijn kleuren ook zijn,
de distinctie verlaat dezen echten Franschman nooit. Alles blijft voornaam en in zijn
groote tafereelen is geen leege plek.
Voor het eerst kreeg men thans een goed beeld van den Noord-Franschman
M a r c e l G r o m a i r e , die tegenover den meridionaal-blijden Dufresne den
plechtigen ernst van den noordeling vertegenwoordigt. Gromaire vat menschen en
dingen samen in groote, zware vormen, donker van kleur, van een tint, die doet
denken aan verweerde steen of ijzer. Dit werk is niet er op gericht om een aangenamen
indruk te maken, maar het is een kunst, die zeer duidelijk uiting is van een
diep-ernstig, ja religieus gemoed, dat een verbeelding zoekt voor zijn aanschouwing
van de wereld als het tooneel van strijd en leed voor den zwoegenden mensch. Ook
L é g e r was goed vertegenwoordigd; van zijn vier stukken trok het groote doek
‘figuren en sleutels’ uit 1930 het sterkst de aandacht. Op den hel-gelen achtergrond
rechts een paar dansende mensch-figuren, wat metaalachtig gemechaniseerd, en links
een sleutelbos met daaraan dansende sleutels, scherp in alle details en in al hun
mechanische starheid toch levend, ja elegant weergegeven. Het is of
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die sleutels de dansende menschen trachten na te doen en op hun beurt een dans
willen uitvoeren binnen de grenzen van hun saamhoorigheid aan denzelfden ring.
Een allergeestigst doek, blij en licht van kleur; een verademing na veel
quasi-diepzinnigheid, maar dat toch geen sterke ontroering geeft. Maar dit heeft het
gemeen met al die gemechaniseerde stillevens, waar men zoo verzot op is en die
meer een ijzersmaak in den mond geven dan een ontroering voor het hart.
Dieper tastte de jong gestorven Italiaan M o d i g l i a n i , wiens eigenaardige kunst
een sterk oorspronkelijk karakter heeft. Zijn portretten hebben ongetwijfeld stijl en
oefenen een fascineerende werking uit, maar zij lijden daarentegen aan een zekere
eenvormigheid in de houding en in de behandeling van het gelaat, waardoor de
psychologische doordringing wordt geschaad. Heel fijn en van voorname houding
was een groot rustend naakt van dezen zoeker.
Een apart zaaltje was gewijd aan de Zondagsschilders, waaronder men dilettanten
moet verstaan, die alleen op Zondag den tijd hebben om zich aan de schilderkunst
te wijden. Ver boven dilettantisme uit ging de in 1910 gestorven H e n r i R o u s s e a u ,
bijgenaamd le Douanier, wiens prachtig Oerwoud uit 1891 wel in staat is om de
laatste twijfelaars aan zijn gaven te overtuigen, dat wij hier te doen hebben met een
man, die de hoogst zeldzame gave bezat, dat hij de wereld kon bezien als een primitief
mensch (hij was dan ook geen artist!) en die zich aan de huiveringwekkende grootheid
der natuur kon overgeven als geen ander. Hoe echt en hoe eerlijk is deze kunst in
vergelijking met het verstandelijk en gerationaliseerde primitivisme van Picasso en
anderen!
Van de kinderachtige prentjes van V i v i n sprak ik reeds; deze Zondagsschilder
moge een welkome buit zijn voor de op snobisme speculeerende kunsthandels. Maar
iemand als C a m i l l e B o m b o i s kan men eigenlijk niet meer onder de dilettanten
rekenen. Hoe hard zijn kleur ook is, hoezeer zijn schilderijen soms ook lijken op
plaatjes, gemaakt van uitgeknipt gekleurd papier, zijn werk is zoo vol pure aandacht,
het is zulk een gespannen luisteren naar de natuur en zulk een kinderlijke overgave
aan het wonder van de wereld, dat wij de wat starre voordracht vergeten en op onze
beurt ons overgeven aan zijn visie. Evenmin kan men als dilettant beschouwen R e n é
R i m b e r t , die zijn kracht zoekt in een zeer nauwlettende detailleering en een fijn
geschakeerde kleur. Hij wordt goed vertegenwoordigd door zijn ‘Zonnige weg’, beter
dan door het wat bleeke doek, waarop wij den Douanier Rousseau ten hemel zien
varen.
Over U t r i l l o is al zooveel gezegd, dat ik er over kan zwijgen; enkele goede
specimina van zijn suggestieve werk konden wij hier bewonderen. Van zijn moeder,
S u z a n n e Va l a d o n , leerden wij hier een portret van haar zoon kennen, dat alle
eigenschappen heeft van haar krachtige en toch
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zoo gevoelige werk. Welk een mooie figuur in de Fransche schilderkunst is deze
vrouw! Van die andere voorname schilderes, M a r i a B l a n c h a r d , kort geleden
gestorven, ontroerde hier vooral het groote doek ‘Communiante’, krachtig van kleur
en vorm beide.
Van de ‘Fauves’ was V l a m i n c k goed vertegenwoordigd, vooral met een paar
van zijn nerveus-gedane, maar zeer indringende landschappen, doch van den fijnen
H e n r i d e Wa r o q u i e r had men iets meer willen zien dan het groote, knappe
stadsgezicht uit Padua.
Van den theoreticus A n d r é L h o t e hing hier het overbekende doek ‘Escale’
(gereproduceerd in dit tijdschrift jaargang 1929, deel LXXVIII naast bl. 312), dat al
te veel het product is van een berekening en dat nu wel zeer verbleekte naast een
veel krachtiger doek uit 1921, ‘Courtisanes’.
De twee doeken, waaronder de bekende ‘Haven’ uit 1925, van J e a n M e t z i n g e r
deden verlangen naar wat grooter werk van deze figuur. Daarentegen was de Poolsche
Jood K i s l i n g hier op zijn best met een brillant stilleven met visschen en een fijne
vrouwenfiguur, van een zeer boeiende, ingetogen kleur. C h a g a l l was ook hier
weer prachtig met een groot dubbelportret van geheimzinnige bekoring, een bloemstuk
en de ‘Verloofden van den Eiffeltoren’, een van zijn beminnelijke sprookjes. En ten
slotte nog die andere in Parijs levende Rus, C h a i m S o u t i n e ; zijn ‘geslachte os’
gloeide van flonkerende kleur; deze Soutine moet een bewonderaar van Rembrandt
zijn, die immers in ditzelfde onderwerp bezieling vond. Dat duistere broeien en
gloeien van de kleur, waar Rembrandt zulk een meester in was, heeft ook Soutine
getempteerd.
Zoo was er, ondanks leemten, veel te genieten en te leeren en men kon op deze
wijze weer eens afstand nemen tot onze eigen schilderkunst, wat bij tijd en wijle
noodig en nuttig is!
J. SLAGTER

Grafisch werk van Piet Wiegman
Het is alweer een paar maanden geleden, dat Piet Wiegman zijn jongste grafisch
werk tentoonstelde in den kunsthandel D.G. S a n t e e L a n d w e e r te Amsterdam
en het is dus niet meer actueel om over die tentoonstelling nog iets te zeggen. Edoch,
wie het van de actualiteit moet hebben is in de kunst een verloren man; de kunst van
Piet Wiegman kan het lijden om buiten het actueele om te worden beschouwd en
zoo kan dan ook een nabetrachting over die kleine, maar belangrijke expositie worden
opgevat als een bewijs, dat dit grafisch werk zich grift in den aandachtigen
beschouwer, zich bijt in de plaat onzer hersens; men sluit even de oogen en ziet het
in den geest weer onverbleekt terug.
Tijden van meer schilderen en tijden van meer teekenen hebben elkaar in Piet
Wiegman's leven afgewisseld, doch reeds vroeg - omstreeks 1917 - deed hij zich
kennen als een grafisch kunstenaar van opmerkelijke kracht.
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Mij wil het voorkomen, dat hij het meeste heeft bereikt juist in zijn grafisch werk en
dat hij daarin zijn sterkste, volledigste uiting heeft gevonden. Zijn schilderwerk,
figuur meestal, heeft uitstekende hoedanigheden - ik wil het niet ontkennen - maar
in zijn geheel beschouwd geeft het mij den indruk dat de ongetwijfeld ernstige wil
wat verder van het doel is gebleven dan die, welke het grafisch werk doortrilt.
Van de Bergensche school was Piet Wiegman van huis uit de forsche: hij begon
zijn kunstenaarsloopbaan met de drift, de bezetenheid van dengeen, die jaren lang
heeft moeten wachten tot het harde leven van potig met de handen werken, het leven,
dat den man met een kunstenaarsnatuur elken dag knauwt, hem wat vrijheid liet om
uiting te geven aan zijn drang tot scheppen van beeldende kunst. Onder dit teeken
werd de kunst van Wiegman geboren en de felle teekeningen zijner vroegere jaren
doen het zien, dat hier een krachtmensch zich uitvierde. Het pleit voor hem, dat hij,
na een zekere hoogte te hebben bereikt, niet heeft berust bij het behaalde resultaat,
maar steeds verder is gegaan, altijd maar weer opnieuw is begonnen met het groote
probleem der beeldende gedachten-verwezenlijking aan te pakken.
Wiegman laat de natuur niet los; hij is niet abstract. Is hij daar minder om? Zie
zijn teekeningen uit de Betuwe, langs de kronkelende dijken, de Waal-gezichten: ze
zijn voor ons niet van belang als afbeeldingen, als topografische notities; het kan ons
zelfs heelemaal niet schelen, wat ze voorstellen, maar dit is wat ons roert: de
vervoering van den kunstenaar, die hierin zijn gemoed uitspreekt door middel van
voor ons zichtbare teekens, die wij verstaan.
Het duinlandschap heeft Wiegman steeds geboeid; al in zijn ouden Schoorlschen
tijd; thans ontstonden weer nieuwe sterke teekeningen van duinen, in inkt geveegd,
krachtig de eigenaardige plastiek der duinen tot uiting brengend. Daarnaast heeft de
oude liefde voor de figuur van den zwoegenden, met de handen arbeidenden mensch
hem nu geleid tot een cyclus van groote houtsneden met motieven uit het
steenbakkersbedrijf. Het is hierin niet meer de figuur afzonderlijk in haar menschelijke
eenzaamheid gezien, maar de werkende mensch midden in zijn bedrijf. Het is vooral
deze reeks, welke ons het recht geeft, Piet Wiegman te beschouwen als een belangrijk
grafisch kunstenaar van dezen tijd, want hierin klinkt alles samen, richten zich alle
krachten in gelijke richting en is iets ontstaan, dat groot is en gaaf. Hierin is niets
kleins, niets sentimenteels, maar ook niets, dat grof is en onbeheerscht. Nergens
breekt de spanning; de overal gesloten, overtuigende compositie vertoont een
zeldzamen rijkdom van zwart en wit. En juist omdat Wiegman niet betoogt, niet
preekt en niets meer of anders wil dan beelding geven aan zijn ontroering, is deze
hymne van den arbeid zoo voluit een daad van beteekenis geworden!
J.S.
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Hubert Bekman
Hubert Bekman laat zijn werk regelmatig zien op de tentoonstellingen van den
Haagschen Kunstkring, de laatste maal dus nog onlangs op de expositie, die den wel
wat weidschen en ook wat vagen titel droeg van ‘Eros in de Beeldende Kunst’. Het
herhaald zien van Bekman's arbeid en de herhaalde vergelijking ervan met anderer
prestaties, heeft mij er allengs van overtuigd, dat deze zeer aparte, tegelijk weinig
opdringerige figuur mét de beeldhouwers Termote en Hubert van Lith en den schilder
Bieling wel tot de boeiendste der regelmatige inzenders op deze tentoonstellingen
gerekend mag worden. Met dat al trok zijn kunst tot dusver niet sterk de algemeene
aandacht, hetgeen hierin zijn verklaring zal vinden, dat deze eenerzijds weinig
geacheveerd aandoet, en anderzijds te nadrukkelijk afwijkt van de gangbare
schilderkunstige normen om ooit populair te zijn. Een zoowel bekend als voluit
erkend schilder zal Bekman dan ook vermoedelijk nooit worden; hij schijnt daarvoor
iets te schuw en te stug, en te weinig inschikkelijk, te weinig tegemoetkomend. En
toch ziet men niet heel veel werk, dat zoo duidelijk begaafd mag heeten in den
wezenlijk beeldenden zin, dat in onzen verwarden en vermoeiden tijd zoo frisch en
direct op den man af kan zijn en dat, ondanks het weinig virtuose der voordracht,
toch tevens getuigt van een serieus vakkundig zich rekenschap geven.
Men kan dezen schilder niet in een der tegenwoordige schilderkunstige categorieën
‘onder brengen’: hij is noch sur-, noch neonaturalist, en behoort evenmin tot de groote
groep der nieuwzakelijken. Zijn gerichtheid blijkt echter steeds anti-impressionistisch,
in meerdere of mindere mate dus expressionistisch, indien dit vaak misbruikt woord
den lezer iets zegt. Ik bedoel er enkel mede een fel gericht zijn op de innerlijke
expressie, op de ‘ziel’ van menschen of dingen; geen hemelbestormend élan dus of
wilde vorm-experimenten, gelijk deze geruimen tijd (en nog wel) bij onze Oostelijke
buren vooral aan de orde waren. Bekman is integendeel een nogal kalme,
geconcentreerde werker. In de uitingen van eenige jaren geleden bleek hij eenigermate
beïnvloed door de negerkunst of door het weer daarop geïnspireerd, vroeg realistisch
cubisme, al werd deze invloed toen reeds verwerkt tot iets overtuigend persoonlijks.
Uit 1927 bijv. herinner ik mij een doek van twee zigeunerinnen, dat al trof door het
zoo eigene en ook wel eigenzinnige van de visie, tot uitdrukking komend in de
werking der groot gehouden plans en in het diep, gloedrijk en persoonlijk coloriet.
De schilderwijze was eenigszins zwaar en stroef, en in zekeren zin is dit bij Bekman
steeds het geval gebleven. Verfbehandeling is zijn sterkste punt niet; ook in
aanmerking genomen, dat men hier geen technisch sensitivisme in den picturalen
zin mag verwachten - dit zou tegenstrijdig zijn aan het innerlijk ten doel gestelde schijnt Bekman's verfbehandeling weleens te dicht en onvoldoend boven de
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materie uitkomend. Het is de eenige aanmerking, die ik mij zou willen veroorloven
ten opzichte van deze bezielde en bij alle opmerkelijkheid heel sober voorgedragen
kunst, waarin vlakvulling, kleur en lijn gewoonlijk van gelijke kracht en beteekenis
zijn.
Bekman schildert bijna steeds composities met menschen, of koppen van menschen,
zij het vaak in samenhang met beesten en tegen een landschappelijk fond. Hij
bekommert zich daarbij weinig om de anatomische juistheid van den bouw bij het
naakt, of om de stofuitdrukking bij de gekleede figuur, zoomin als hij waarde blijkt
te hechten aan de atmospherische perspectief in het landschap, dat hij integendeel
meer of minder tot het vlak herleidt. De naturalistische normen, nogmaals, zijn de
zijne niet. Het karakter, het psychische wezen, de innerlijke sfeer van mensch of dier
of landschap is hem hoofdzaak, en de visueele verschijningsvormen blijken slechts
toegelaten voor zoover zij beantwoorden aan hetgeen als essentie, als kern van leven
wordt gevoeld en doorleefd. Geestelijke uitdrukkingsrijkheid is dan ook de hoofdtrek
van zijn streven. Ge voelt het in wat ik het disharmonisch-harmonische der compositie
zou willen noemen; in de beheerschte contrastwerkingen van de vaak felle, toch
zacht aandoende kleuren; tenslotte in het eigenaardige verloop der ietwat hoekige
lijnen, die niet enkel dienen tot begrenzing van de architecturaal begrepen plans,
maar tevens, in de onderlinge verhouding en den onderlingen samenhang der
verschillende lijnr i c h t i n g e n , een bepaalde psychische spanning suggereeren, een
bepaalde geestelijke dynamiek vertolken.
Bekman, de expressionist, kent niet den lust tot het opzettelijk buitenissige, het
modieus experimenteele, waarvan men den wellicht vlotteren en meer kundigen
Bieling niet altijd geheel vrij kan pleiten. Evenmin kent hij hetgeen men noemen
mag den voorbarigen drang naar het maken van meesterwerken, waaraan de eveneens
begaafde, m.i. echter overbewuste en te hoog grijpende Chr. de Moor zich den laatsten
tijd nogal eens schuldig maakt. Waaruit, naar ik hoop, duidelijk zal worden, dat
Bekman zich opmerkelijk zuiver op zijn werk weet in te stellen - een factor van
groote beteekenis, gezien dat een kunstsoort als deze aanhoudend hooge eischen stelt
en vele gevaren medebrengt. Aan zijn toekomst twijfel ik dan ook niet; zijn
intelligentie en zijn ernst, gepaard aan een frissche en wagende artistieke
gedrevenheid, waarborgen een geleidelijken groei naar steeds grootere volledigheid
en gaafheid. Wat thans bereikt werd, getuigt echter alreeds van veel ziels- en
zeggingskracht, en een duidelijke oorspronkelijkheid.
W. JOS. DE GRUYTER
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Lesser Ury
door Arthur Eloesser
‘LEHMANN’ zal mij niet meer opbellen; hij is een paar maanden geleden gestorven,
ofschoon hij in het burgerlijke leven nooit bestaan heeft. Soms vergat ik dat en
geloofde een oogenblik, als ik aan de telefoon geroepen werd, aan een werkelijk
bestaanden Lehmann. ‘U spreekt met Lehmann. U weet wel, doctor, tata....’ En dan
wist ik het inderdaad. - ‘Wat is er aan de hand, meester?’ ‘Och, ik heb een invitatie
bij....’ en nu volgde een adres gehuld in een nevel van letters en hiëroglyphen.
Vijanden lagen overal op de loer, maar ik had den geheimen sleutel voor die code
al vele jaren en hij veronderstelde, dat ik ook zoo'n sleutel had van alle safes der
Berlijnsche groote wereld. Lehmann vroeg mij altijd hetzelfde. Moest hij er heen
gaan en zijn maag er bederven? Van dit resultaat kon hij in ieder geval zeker zijn.
Of kwam de gastheer, te oordeelen naar zijn beurs, zijn liefhebberijen, zijn begrip
van kunst, niet als kooper van schilderijen in aanmerking?
Dat was de eene Lesser Ury. De andere was wel niet zoo erg als de goudsmid
Carillac, van wien men vertelt, dat hij de klanten, die zijn mooiste sieraden gekocht
hadden, placht te vermoorden. Maar toch, als de trouwste verzamelaar van zijn werken
hem ergerde, waarvoor niet veel, of hem wantrouwend maakte, waarvoor minder
dan niets noodig was, dan bood hij aan al zijn schilderijen terug te koopen en de prijs
kwam er niet op aan. Ury's krijgt men niet meer goedkoop. - ‘Wij hebben toch geld....
tata...’ en hij klopte op zijn borst, waar hij sedert den tijd van zijn laatgekomen succes
zijn heele vermogen in pakjes van duizendmarkbiljetten in zijn zakken droeg. Toen
ik hem eens aanraadde, lang voor de inflatie, het op een bank te zetten, keek de kleine,
sierlijke man mij met een vaderlijken glimlach aan, alsof ik kleiner dan het kleinste
kind was. Of was de schilder van Mozes en Jeremia ook een profeet in het praktische
leven?
Arme Ury! Toen hij eindelijk geld had, kon hij er niets meer voor koopen, niet
eens meer een broodje of een paar plakjes ham. Zooals de meeste menschen, die in
hun jeugd te weinig gegeten hebben, leed hij later constant aan zijn maag. En wat er
overigens te koop is aan genietingen van materieelen aard, stond in geen verband
met zijn weinige behoeften. Ik ben nooit te weten kunnen komen, waarvan hij
gedurende zijn studietijd in Düsseldorf, in België, in Parijs geleefd heeft. In
vertrouwen heeft hij mij weleens verteld, met zijn kinderlijk verlegen naïveteit, dat
hij in Parijs in artiestenkringen om zijn zwarten baard Ury noir genoemd werd, wat
dan schandelijk genoeg in één woord geschreven werd. Deze bekentenis deed hij
mij uit voorzorg, opdat ik dit in Parijs niet van een anderen kant zou hooren.
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Eens op een middag werd de heer Lehmann persoonlijk bij mij aangediend. Daarvoor
moest wel een bijzondere aanleiding bestaan, want al kwam ik vaak in zijn atelier,
in het ongezelligste en slordigste dat ik ooit gezien heb, bezoeken afleggen behoorde
niet tot zijn gewoonten noch tot zijn intenties, ofschoon hij in Berlijn nooit iets anders
dan een gekleede jas droeg. Toen ik dit kleedingstuk, waarmee ik sinds jaren
vertrouwd was en waarop al zijn olie- en pastelverven, benevens eenige resten van
zijn karig voedsel, duidelijk te onderscheiden waren, goed bekeek, voelde ik me als
vriend verplicht, hem eens te zeggen, dat hij nu een beroemd en geslaagd kunstenaar
was en niet meer zoo mocht rondloopen. Maar men moest voorzichtig zijn tegenover
zijn pathologisch wantrouwen en eerst een inleiding zoeken: Waarde Lehmann - zijn
vijanden en benijders konden hem ook in mijn huis nagesloopen zijn - je wilt toch
zeker iets van mij, je maakt toch anders geen visites. Waarop hij antwoordde met
dien kinderlijken glimlach, die hem zoo beminnelijk en roerend kon maken: ‘Tata...
ik wil heelemaal niets. Ik kwam hier voorbij en dacht toen bij mijzelf: Je hebt een
nette jas aan, nu kon je den doctor wel eens opzoeken.’ Toen durfde ik die
vriendenplicht niet meer te vervullen.
Een tijdlang was hij een hartstochtelijk biljartspeler, en als de oorlog en andere
dingen niet tusschenbeide gekomen waren, zouden wij menige partij samen hebben
gespeeld. Hij was zoo dankbaar voor wat ontspanning en afleiding, waarbij hij zijn
belagers kon vergeten. Ik had hem ook een afgelegen café moeten wijzen, waar
niemand wist, dat hij Lehmann heette. Nu is het alleen al om het krijt noodig, dat
men na afloop van het spel zijn handen gaat wasschen. Toen ik dit deed, keek hij mij
ondeugend lachend aan. ‘Doctor u heeft nog plannen.’ Die ik helaas niet had. En
toen ik ten slotte een nagelborstel gebruikte, lachte hij als een jongen, en dat kon hij
zoo melodieus: ‘Ja, ik wist het wel.... tata.... Laat ik u niet ophouden.’ Arme Lehmann!
Er hangt een landschapje in pastel bij mij thuis, een vijver met een paar berken er
om heen; in het dunne loover is al wat koele blauwe schemering. De zon is bijna
onder, zij versiert het bescheiden onbewogen watertje, dat bezig is in te slapen, nog
met enkele rose streepjes en vlekjes. Geesten schijnen bezig in deze kleine wereld,
die iederen dag weer nieuw voor mij is; welk een diepen blik krijgt men in het
onderaardsche, in het onzichtbare, en hoe klinkt deze stilte! Dit zijn waarlijk kleuren,
tonen, gezien, gehoord, geschilderd.
Rijke Lesser Ury!
Den zevenden November 1861 werd hij geboren in Birnbaum in de vroegere
provincie Posen; hij was dus een zoon van de oostduitsche vlakte en uit een streek,
die geenerlei bekoring bezit en waarover zelden zonder spotternij gesproken wordt.
Na den dood van den vader verhuisde de moeder naar Berlijn en deed haar zoontje,
hij was toen elf jaar, in een con-
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fectiezaak. Als zoovelen joden, ontbrak het hem totaal aan lust en aanleg voor den
handel; hij liet, ondanks het feit dat hij niets bezat, de toonbank in den steek om
schilder te worden. Ury had van den aanvang af een waren honger naar kleuren. Dat
lijkt heden ten dage heel natuurlijk; maar tientallen jaren lang hebben de duitsche
Nazareners onder Cornelius bijna zonder kleuren geschilderd, en de kunstenaars, die
in Berlijn door het Hof en de regeering het meest begunstigd werden, maakten
teekeningen, die achterna met oostindische inkt behandeld werden. Er bestond ook
een zeer gecultiveerde Berlijnsche schilderschool, maar die voelde niets voor de vele
oorlogs- of representatiestukken met de exacte uniformschildering, die daarginds
vereischt werd. Toen Ury zijn eerste studies aan den invloedrijken Anton von Werner
liet zien, zeide deze laarzenschilder, zooals een geestig schrijver hem genoemd had:
‘Ik geef niets om kleur.’
Ury ging naar Düsseldorf, waar de nakomelingen der oude romantische school nu
burgerlijke genrestukjes schilderden. Toen hij op een uitstapje in het vulkanische
gedeelte der Eifel een onweer meemaakte, kwam hij tot de overtuiging, dat de
beroemde academie hem geen middel verschaft had, om dit spel van licht en donker
op het doek te brengen. Op zoek naar een kunst, die het doorleefde visioen van
kleuren vast zou houden, kwam hij in Brussel bij Portaels, waar hij nog met Toorop
naar naaktmodel schilderde. Portaels oefende geen dwang uit op begaafde en
zelfstandige leerlingen en daar voor 't eerst maakte de zoekende schilder zich vrij.
Ter eere van Ury's zeventigsten verjaardag heeft de Nationalgalerie te Berlijn een
groote tentoonstelling van zijn werk op touw gezet. De meester nam een werkzaam
aandeel aan de voorbereiding; het kwam natuurlijk als altijd tot de hoogloopendste
ruzie met de organisatoren; hij heeft echter de tentoonstelling niet meer beleefd. Een
paar weken voor de opening, 18 October 1931, is hij gestorven. De stukken uit
Voluvet, een Belgisch dorpje, vertegenwoordigden daar zijn eerste zelfstandige
periode: voor het eerst volop plein-air, een onmiddellijk hartstochtelijk contact met
de natuur. Deze schilderijen maakte hij buiten geheel af, zonder dat het noodig was
ze in het atelier te korrigeeren. Zij herinneren aan Max Liebermann en diens eerste
hollandsche stukken; men ziet ook het verschil. Die van Liebermann zijn wijder,
donkerder, vaster van teekening, die van Ury zijn enger, geserreerder, maar ook
vlotter, met een vrijere behandeling van het licht. De een heeft een meer episch, de
ander een meer lyrisch temperament. De boeren in hun donkere boezeroenen, de
vrouwen met hun bruine rokken zijn eenvoudige menschen uit het boerenland, ze
hebben echter iets teeders en het schijnt dat Ury, altijd jonggezel, zonderling,
misanthroop, een kind niet zonder ontroering kon aankijken. Hier doet hij ook denken
aan den braven Bastien Lepage. Eerst laat werden deze schilderijen van Ury bekend,
toen echter met de pretentie, dat hij een profeet van het impressionisme in Duitschland
geweest zou zijn en dat zijn
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beroemde, ook al door zijn rijkdom onafhankelijke collega Liebermann eerst van
hem het echte schilderen geleerd zou hebben. Men noemt zoo iets nu een complex.
De gekke Ury, zooals hij gewoonlijk genoemd werd, bleef tot na zijn vijftigste jaar
een buitenstaander, wilde dat ook later, toen hij succes had, blijven, een enkeling,
een miskende, die nooit tegelijk met anderen exposeerde, en hij heeft zijn grootsten
collega, die hem van den aanvang af geholpen had, de ergste verwijten gemaakt,
diefstal van ideeën, schending van patent! Toen hij plotseling begon te verdienen en
zijn eerste pakje biljetten van 1000 Mark in zijn zak droeg, vertelde hij mij, dat dit
een oorlogsschat was, waarmee hij eindelijk de vrijheid gekocht had om alle menschen
en vooral zijn vervolger Liebermann de waarheid te kunnen zeggen. Liebermann,
die ouder was, antwoordde in zijn mooiste Berlijnsch en met een van zijn beroemd
geworden geestigheden: ‘Die gekke kerel zegt, dat hij mijn schilderijen geschilderd
heeft. Goed. Maar als hij gaat beweren, dat ik de zijne geschilderd heb, dan klaag ik
hem aan.’
Ury ging naar Parijs en allereerst naar Bonnard, die hem vriendelijk ontving en
naar Lefèbre stuurde. Toen deze intelligente leeraar Ury's schilderstukken uit België
zag, zeide hij: ‘Vous n'êtes pas le premier venu!’ Na deze tweeden leertijd in Parijs
en na een verblijf in München, trachtte Ury in Berlijn naam te maken, aanvankelijk
met het resultaat, dat hij daar evenals Munch en van Gogh toen die begonnen, voor
gek werd verklaard. Daar hij zijn schilderijen uit kleuren schiep, ze als muziek uit
het licht componeerde, verweet men hem, wat reeds zoovelen coloristen overkomen
is, dat hij niet teekenen kon en het hem aan kennis van het handwerk ontbrak. ‘Tata....’
vertelde hij mij eens, ‘de menschen zeggen dat ik niet kan teekenen. En ik heb nog
wel als jongmensch de groote Academieprijs voor een teekening gekregen en zelfs
door Menzel.’ Ik vroeg hem hoe dat zoo gekomen was. De oude meester, berucht
door zijn gebrek aan beminnelijkheid, liet hem bij zich komen, hield hem een vel
papier onder den neus en ging vreeselijk tegen hem te keer: dat is niet geteekend,
dat is alles toeval. Toen volgden nog een paar algemeene grofheden tegen de jonge
menschen die niet meer wilden werken. En tot slot terwijl de woedende dwerg nog
een poging deed om Ury's borst met zijn wijsvinger te doorboren: ‘De prijs krijgt
u!’
In 1889 exposeerde hij voor het eerst in Berlijn; toen moest hij nog wel met anderen
te zamen optreden. Hij was er overigens in geen slecht gezelschap: Leibl, Liebermann,
Uhde, het beste dus wat toen in Duitschland als oppositie tegen de academische en
laat-romantische traditie ontstond. Deze nieuwste aanwinst, Ury, dien men met
verontwaardiging of met hoon afmaakte, wordt wel het best gekarakteriseerd door
het oordeel van Cornelius Gurlitt; op de hem eigen hartelijke manier bekent hij zijn
bekeering: ‘Krankzinnig! hoorde ik naast mij zeggen. Zeer juist. Het is krankzinnig.
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Een rij zwarte klodders op een met den spatel aangebrachten ondergrond, die er
uitziet als een mengsel uit resten op het palet, vooral Kremserwit, en daarnaast nog
een rij witte klodders op een soort zwart ragoût van kleuren. Dit zijn n.l. twee
schilderijen, waarvan het eene Unter den Linden, het andere de Leipzigerstrasze te
Berlijn moet voorstellen. Schilderijen, die zoo arrogant zijn te eischen, dat men ze
vijf minuten bekijkt, zich met aandacht er in verdiept, voor en aleer men ze begrijpen
kan. Wat moet er van de duitsche kunst terechtkomen, als men zulk geknoei in haar
heilig rijk duldt? Geen spoor van korrektheid in de teekening, van rhythme in de
compositie, van welluidendheid in de kleurenharmonie, van de echte onvergankelijke
schoonheid der oude meesters. De schilderijen en andere werken van Ury zijn zoo
geschilderd, dat men ze niet zoo licht vergeten kan. Integendeel, zij hebben iets
opdringerig bruuts, ze blijven aan onze oogen kleven.’
Op den avond van de opening der tentoonstelling liep de verontwaardigde
kunstcriticus na een regenbui over de ‘Linden’. De nog lichte, witte lucht was als
een streep tusschen de hooge huizen en de rijen kale boomen zichtbaar. Lichter echter,
stralend vonkend als witgloeiend metaal lag de straat voor hem, haar vochtig
oppervlak scheen al het licht van boven op te vangen en op het verblinde oog terug
te werpen. Vochtige lucht en avondschemering kleurden de rijen huizen, waartegen
alleen de melkwitte ballons der elektrische booglampen afstaken. Uit de etalages, af
en toe, een witte straal licht. Onder deze blikkerende grijze belichting schenen alle
kleuren dood. Ook de sterkste werden donkergrijs, bijna zwart. De lichamen, die in
het licht stonden, waren in détails nauwelijks te onderscheiden, ze leken onwerkelijke
schimmen. Gurlitt was verrukt over een nieuw, stralend beeld, dat de straat hem
bood, over een schoonheid, die hij nooit gezien en van het nuchtere Berlijn niet
verwacht had. Een nieuwe schilder is als een nieuw oog. Gurlitt ging den volgenden
dag weer naar de tentoonstelling en overtuigde zich dat hij nu reeds met het oog van
Ury gekeken had.
Ury's palet is steeds lichter geworden, zooals waarschijnlijk bij alle moderne
schilders, hij heeft steeds meer licht toegelaten. Het gaat in de revoluties der kunst
merkwaardig. Nadat men hem eerst de ruwheid van een vuil zwart-grijs-wit had
verweten, maakte men later bezwaar tegen het zoetelijke van zijn stadsgezichten,
men vond ze te fijn en te mooigemaakt. Ik heb al in het begin over Ury's lyrisch
temperament gesproken; daardoor slaagde hij er in uit ieder uur van den gewonen
dag, met zijn wisselende stemmingen, een gedicht te maken en het op een bepaald
oogenblik ondervonden geluk in kleuren na te zingen. Ury kende geen ander geluk;
als hij zijn penseel niet in zijn hand had, was hij een arm, vervolgd mensch, altijd
bedreigd door de spoken van zijn pathologisch wantrouwen. Daarom schilderde hij
vurig, fanatiek, in een toestand van volkomen overgave, het liefst en het best in klein
formaat, waarin de eerste inspiratie frisch bleef. Zijn
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landschappen hebben iets van improvisaties, zijn penseel schijnt verbazend snel te
werken, om het gelukkige moment niet te verliezen. Zijn straattafereelen, zijn café's
en intérieurs werden steeds verfijnder als kostbare bijoux. Als de lichten der stad op
het gladde asfalt glommen, scheen er sprookjesgoud gestrooid te zijn, en de rechte
lijn van een straat met zijn lichteffecten doet soms denken aan een armband van
émail, ingelegd met de kostbaarste steenen, diamanten, robijnen, saffieren. Ury heeft
reeds in Voluvet heel fijne intérieurs geschilderd, hij behoefde waarlijk niet te wachten
op de toen zeer verspreide mode der openstaande deuren, waardoor het daglicht
getemperd in het schemerdonker der kamer binnendringt. Zijn koffiehuisstukjes, die
zoo opwindend leken, hebben langzamerhand een klassieke rust gekregen.
Kleuren, valeurs, schaduwen, contouren, in de kunst is alles middel en men is ten
slotte aan ieder middel gewend geraakt. Van belang is dat de kunstenaar zonder
opzettelijkheid en zonder willekeur in een eigen geheime wereld leeft, en de
schoonheid van zijn werk hangt af van de gave, aan iets wat hij voelt, en wat vóór
hem niet scheen te bestaan, een gezicht te geven, met welke middelen dan ook. Als
Ury b.v. een dame schildert, die in een café een brief leest, dan vragen wij niet wat
er in dien brief staat en of haar vriend ja of neen geschreven heeft. Maar de
verschijning van deze vrouw, in een grijs wandelcostuum, met een witte blouse en
een hoed met kleurige bloemen, dit geelachtig marmeren tafeltje, waarop een zwarte
tasch en een bruine boa, en dit matter wordende licht van de straat in het vertrek, dat
alle voorwerpen tot één maakt, daaruit ontstaat een samenhang, een magische
gemeenschap der dingen, die wij in het leven nog meer met het gevoel dan met de
zinnen vaststellen. Wie kan een trein zelfs voor de duizendste maal nakijken met
onverschilligheid en wie wordt niet geheimzinnig aangetrokken door het gat, dat de
ondergrondsche spoor in de straat boort? Ury's schilderijen, steunend op de zinnen,
ver van alle symboliek, hebben deze magie der dingen, hebben een bezieling der
synthese, die hem nooit veroorloofde de verschijning te atomiseeren, in de
kommabacillen der pointillisten te ontleden. Men heeft hem wel vergeleken met
Cézanne. Ten onrechte, want hij was van temperament lyrisch en teeder, een
troubadour der natuur; hij doet alleen aan dezen grooteren meester denken in enkele
landschappen, vooral uit Thüringen, die door hun hardheid een strengere behandeling
eischten. Daarin zijn de begroeide bergen donkerblauwe en groene massa's geworden,
die in lagen boven elkander liggen; men voelt hoe zwaar deze materie is en ook den
eerbiedwaardigen ouderdom hunner geschiedenis.
Ury heeft ook de schoonheid van de Mark Brandenburg ontdekt, hij is haar innigste,
hartstochtelijkste landschapsdichter geworden, zóó, dat we deze streek bijna niet
anders dan door zijn oogen kunnen zien. De Mark, dat zijn dennenbosschen, gladde
rechte stammen met heel boven een dunne
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kroon van blauwachtig blinkende naalden. Den zandstrooier van het duitsche rijk
heeft men vroeger de Mark genoemd, met haar golvende duinzandbodem, dien de
Oostzee na haar teruggang in den ijstijd achtergelaten had. Zij heeft van die stille
meren met vlakke oevers, die met hun breeden, grijsachtigen krans van riet den
overgang tusschen land en water bijna onzichtbaar maken. Sedert Ury haar schilderde,
weet men, dat deze streek de mooiste zonsondergangen heeft, dat juist de eenvoud
van deze vlakte, de vaagheid der contouren, deze harmonie van vast en vloeibaar,
het zuiverste kleurenspel teweegbrengt. De zee is pathetischer, maar deze meren, in
droomen bevangen, teruggetrokken, bijna afwerend, ontroeren dieper, zijn
romantischer in hun naar schoonheid verlangende armoede. En zoo zal er een tijd
komen dat men Ury juist door deze innige verwantschap met de natuur tot de romantici
rekenen zal.
Er was een kleine groep die hartstochtelijk partij koos voor den ‘gekken’ Ury, die
er echter niet in slaagde hem een vaste plaats op de kunstmarkt te verzekeren. De
ommekeer ontstond, zooals dat dikwijls gaat, door een misverstand. Onder allerlei
kleine landschappen, die de schilder in 1901 - hij was toen al over de veertig exposeerde, trok een figuurstuk ‘Jeruzalem’ door het onderwerp en ook door het
grootere formaat de aandacht; het werd gekocht door een rijk industriëel, en sedert
deze sanctie door een aanzienlijk koopman, had Ury geen zorgen meer. Er zitten
daar een paar vrouwen van het moderne oostjoodsche type op een bank naar zee te
kijken als naar een belofte; op den grond hurken een paar mannen, oude en jonge,
met een uitdrukking van wanhoop of van verwachting, of wel van een onverwoestbare
geloovigheid op het gelaat. Er heeft in dezen eenzamen schilder, die zich bijna geheel
aan de menschelijke gemeenschap onttrokken had, altijd een sociaal element geleefd.
Kunst komt niet van kunnen, heeft hij eens gezegd, zij moet de diepe gebondenheid
aan het leed van ieder schepsel uitdrukken. Hem het naast was het lot van zijn stam
en Ury is altijd een hartstochtelijk bijbellezer geweest. Er bestaat van hem een Mozes,
een David, een Jeremia, een zondvloed, een verdrijving uit het paradijs, Adam en
Eva als twee forsche figuren, die den dubbelen vloek gelaten en vastbesloten op zich
nemen. ‘In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten’ en: ‘Met smart zult gij
baren’. De lyricus wilde hier episch worden, de tragische geschiedenis der menschheid
vertellen en vooral ook, hoe zijn volk een verbond met Jehova, den toornenden God,
gesloten had. Van al deze reusachtige schilderijen, die hem veel zorg en moeite
kostten, zou ik desnoods zijn Jeremia kunnen aanvaarden. Men ziet hierop
aanvankelijk niets dan een enormen, blauwen, nachtelijken hemel, waarvan de sterren
af schijnen te druppelen. Op den voorgrond een soort rots, die oogen krijgt, als men
wat langer kijkt. Het is de profeet, hij zit gehurkt en schijnt gegroeid te zijn uit de
aarde, alsof hij daarmee één was. Ury's bewonderaars
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hebben hem onrecht gedaan door deze figurale schilderijen voor imposante
kunstwerken aan te zien; ze zijn droog en hard in de verf en ook de teekening heeft
iets academisch, merkwaardig genoeg in den trant der historische school te Düsseldorf
en München, die hij als revolutionnair van het impressionisme juist zoo bestreden
had. Technisch lagen deze onderwerpen boven zijn bereik, terwijl omgekeerd juist
in zijn pastel het schilderen hem zoo gemakkelijk schijnt te vallen, dat hij bijna
zichzelf zou gaan copieeren, als hij niet telkens weei nieuwe impulsen voor zijn
landschappen in Thüringen, aan den Rijn, in Holland, in Parijs en in Londen gezocht
had. Wanneer men een Regentstreet, of Towerbridge van hem ziet, verrukkelijke
studies van fantasmagorieën in den mist, dien hij door enkele gloeiende zonnestralen
laat breken, dan schijnt Turner naast hem conventioneel. Minder gelukkig was Ury
in zijn landschappen uit de rijke, triomfantelijke natuur van het Zuiden, als hij de
onwaarschijnlijkheden dezer bellezza als 't ware nog overtroeven en nog weelderiger
voorstellen wilde. Zijn landschappen van het Gardameer met hun scherpe kontrasten
tusschen diep blauw, vlammend rood, donker groen, zijn te overladen en te zoet, ze
hebben iets van een banketbakkerswinkel met chocola en slagroom en gekleurde
likeuren. Als artiest paste hij beter in het Noorden. Hij verstond de kunst, een schralere
en stroevere natuur met haar verlangen naar schoonheid te tooien, haar van zijn eigen
rijkdom te geven.
Lesser Ury is lang miskend geweest, en zoolang hij jong was heeft hij honger
geleden. Toen hij echter roem en geld verworven had, wilde hij miskend en vervolgd
blijven; hij kon zijn vijanden, vooral den grooten Liebermann, niet missen. Ook
wilde hij eenig en onvergelijkelijk zijn, zijn aanspraken als eerste ontdekker wilde
hij niet opgeven, en eerst na herhaalde weigering kon hij er toe besluiten met anderen
samen te exposeeren, toen de Berlijnsche ‘Sezession’ op aandringen van Lovis
Corinth den ongezelligen kluizenaar tot eerelid benoemd had. De legende van den
armen joodschen schilder bleef nog lang bestaan bij menschen, die niet op de hoogte
waren en die uit medelijden iets van hem wilden koopen. Maar dan stonden ze
verbaasd over de prijzen - wanneer ze al niet vóór dien tijd, bevangen door een
plotseling opkomend gevoel van schuchterheid, de deur uitgegaan waren.
In zijn latere jaren heb ik Ury niet dikwijls gezien en, het komt daardoor denk ik,
dat onze vriendschap intact bleef. In zijn pathologische fantasieën gebeurde er niets
zonder bijbedoeling; loutere welwillendheid bestond niet. Hij verzon telkens nieuwe
verhalen van complotten, die men tegen hem smeedde, echte detektiveverhalen en
drama's. Hoe hij in zijn laatste jaren geweest was, zag ik uit zijn vele zelfportretten,
op de tentoonstelling na zijn dood. Ury had van tijd tot tijd portret geschilderd en
zeer goed, als hij het formaat niet te groot nam en zich bepaalde tot kleine suggestieve
schetsen in pastel. Daarin was hij een psycholoog van buitengewone intuïtie, die
door

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

III

LESSER URY HOLLANDSCH LANDSCHAP (PASTEL)

LESSER URY POTZDAMER PLATZ

1912

(1926)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

IV

LESSER URY JOOD IN TALLIS (LAATSTE WERK)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

9
alle konventioneel geworden maskers van het leven heenzag tot in het binnenste der
ziel. Soms geloofde men hem niet, als hij b.v. een faux bonhomme ontmaskerde of
wanneer hij de mondaine verschijning van een vrouw terugbracht tot verborgen,
verloochende natuur. Zooals hij de menschen schilderde, zoo werden ze; zijn blik
was diep, zoowel in het leven als in de kunst. Ury eindigde als een groot
portretschilder, die tenslotte geen ander model gebruikte dan zichzelf. De schilder
van de mooiste, teerste, lichtste bloemstukken keerde hier weer terug tot zijn donkere
kleuren, en diep aangrijpend zijn deze verweerde koppen, deze belijdenissen van
ziekte en leed, deze tragische berusting in verwoesting en ondergang. Al deze studies
voor den spiegel werden laatste groote daden in het rijk der kunst, werden diepe
variaties over het woord uit den Bijbel, dat in geen doodengebed van zijn volk mag
ontbreken: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren....
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Over historieschildering en een historische galerij
door J. Knoef
Noble et heureux emploi des ouvrages de l'Art, que celui où l'importance
et la dignité de leur motif va jusqu'à faire oublier la valeur de leur
exécution!
M. Quatremère de Quincy: Considérations morales sur la destination des
ouvrages de l'art, Paris 1815, p. 72.
HISTORIESCHILDERING en historieschilders hebben, zoo de begrippen aan het
huidige geslacht al niet geheel vreemd geworden zijn, een slechten naam gekregen.
Het zuiver academisme alleen, dat in bijna fossielen staat zijn bestaan, vooral in het
buitenland, nog weet te rekken, toont er de resten van. Verschillende oorzaken hebben
er toe geleid, dat een eens zoo bevoorrechte tak der schilderkunst in zoo diep verval
kon raken, oorzaken in en buiten de kunst gelegen. Vooreerst moge op een uit het
wezen der kunstbeoefening zelf voortgekomen omstandigheid de aandacht gevestigd
worden, namelijk de zuiver-schilderkunstige aanschouwingen van richtingen als
impressionisme, realisme en daarbij aanknoopende stroomingen, waarin geen plaats
is voor datgene, wat niet aan de onmiddellijke waarneming het aanzijn dankt. Maar
waar voor latere richtingen deze beginselen geenszins meer met diezelfde volstrektheid
behoeven te gelden, moeten oorzaken, buiten de kunst gelegen, van nog ingrijpender
werking zijn geweest. Inderdaad, ook zonder ons te verliezen in diep-peilende
beschouwingen, kan in de algemeene geesteshouding veel aangewezen worden, dat
de belangstelling in en de waardeering voor de historieschildering kon doen kwijnen.
Veranderingen in maatschappelijke aanschouwingen, leuzen, die internationaler
oriënteering van breede volkslagen propageerden, stroomingen, die afvoerden van
veel, dat traditioneel in eere was gehouden, bij kunstenaars en aesthetici beiden
gewijzigde begrippen omtrent wezen en doel der kunst, mogen hier genoemd worden
als werkzame krachten in dit proces.
Het behoeft geen betoog, dat de historieschildering daarentegen in het hoogste
aanzien moest staan, toen de factoren, hiervoor genoemd, nog niet waren opgetreden,
toen het nationalistisch gevoel, zoo opmerkelijk overal naar voren komend met het
dagen der romantiek, het algemeene denken ging beheerschen, terwijl deze richting
niet minder tot steun strekte de reeds met het klassicisme opgekomen aanschouwing,
die de taak der kunsten zag in haar medewerking ten bate van de zedelijke en
stoffelijke ontwikkeling der menschheid. Daarmede is ook het tijdsruim bepaald,
waarin,
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voor wat de vaderlandsche kunst betreft, van de beoefening dezer kunstsoort
gesproken kan worden, nl. van den aanvang van ons bestaan als nieuw-gevormd
koninkrijk tot de opkomst van het impressionisme. Natuurlijk bedoelen wij hier de
historieschildering in engeren zin, niet die, welke zich de geschiedenis der oudheid,
de mythologie en de bijbelsche verhalen tot onderwerp nam. Met het doordringen
van het klassicisme was deze ook hier reeds eerder beoefend, maar het in beeld
brengen der geschiedenis des vaderlands of der belangrijke voorvallen van het heden
had tot dan nauwelijks een enkelen beoefenaar gevonden, hetgeen nadrukkelijk blijkt,
waar Meerman, in zijn bespreking van de stukken der naar 's Konings prijzen
mededingende schilders op de Amsterdamsche tentoonstelling van 18081) zegt: ‘Onder
deze pryzen, is de eerste aan een historisch stuk, betrekkelyk de Hollandsche
geschiedenis, gewyd. Behalve de moeijelykheid in het algemeen, zoo wel in de keuze
van het onderwerp, als in de uitvoering, moesten tot dezen prys noodwendig een
minder getal mededingers zich opdoen, uit hoofde der byzondere betrekkingen der
Schilders in dit Land, als welke, sedert eenen geruimen tyd het historieele geheel en
al hadden nagelaten....’
Het verhoogde nationaliteitsbesef, gewekt reeds in het tijdperk der Fransche
overheersching door gemeenschappelijke zorg en de hoop, met de afschudding van
het gehate Corsicaansche juk, op een betere toekomst, de geestdrift over het nationale
aandeel in de nederlaag, den Franschen dwingeland te Waterloo toegebracht, later
de golven van patriottisme, die de strijd tegen het afvallige Zuiden veroorzaakte,
maken het begrijpelijk, niet alleen hoe de contemporaine historieschildering een
arbeidsveld en een publiek vond, maar ook hoe uit deze gevoelssfeer, in een
zich-bezinnen op wat uit het verleden aan roemruchte daden was overgeleverd, de
schildering hiervan eveneens tot bloei moest geraken. Haar inspiratie vond ze in de
Fransche school, die in een matelooze verheerlijking van Napoleons daden een
voorbeeld stelde, waaraan zeker onze in dit vak zoo weinig geoefende schilders zich
niet konden onttrekken. En zoo zien we dan ook hier, onder Fransch bewind reeds,
een der eerste dier metersgroote doeken ontstaan (zij het van een voor een goed
patriot nogal pijnlijk onderwerp), de Overgave der sleutels aan Napoleon bij diens
intocht in Amsterdam, door Van Bree (Hist. Mus. Amsterdam), later, van Pieneman,
diens overbekende Slag bij Waterloo (Rijks Museum), zijn Prins van Oranje bij
Quatre-Bras (Pal. Soestdijk), van Kruseman de Slag bij Bautersum (Kon. Pal.
Amsterdam). Maar, wij wezen er reeds op, ook de geschiedenis van het bewonderd
verleden werd niet vergeten en al bleef geen der werken, die hier van getuigden, die
durende faam voorbehouden als gene, naast vele andere voorstellingen indertijd
gevierd, is toch de herinnering bewaard gebleven aan twee scheppingen van Moritz,
beide den slag bij Nieuwpoort voorstellend, waarvan

1) Alg. Konst- en Letterbode 1818 II, p. 292 v.v.
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de eene in 1818 als panorama werd vertoond, de ander door Willem I aan Nieuwpoort
werd vereerd1). Ook hierin vond de kunst dezer gewesten zich den weg gewezen door
de Fransche school, die, naast de haar door het klassicisme geboden onderwerpen
uit de oudheid in den geleidelijken overgang naar de romantiek zich meer en meer
in het historieerende genre verdiepte. Algemeen was de belangstelling voor de
indrukwekkende voortbrengselen dezer nieuwe kunstschool, waarvan men dacht dat
zij nieuwen luister zou bijzetten aan den alouden roem van Hollands schilderschool.
Het tentoonstellen van de Slag bij Waterloo bracht den schilder een klein vermogen
op. Akademies en genootschappen schreven prijsvragen op dit gebied uit en wanneer
Felix Meritis in 1813 de hare voor het volgende jaar opstelt en daarbij, bij
uitzondering, een genreonderwerp vraagt, staan in de vergadering Smies en Moritz
op de bres voor de verdediging van de belangen der bedreigde historieschildering2).
De literatuur huldigde haar als een der edelste onder de kunstsoorten. Als één uit
velen moge hier Warnsinck genoemd worden, die er een groot gedicht aan wijdt3),
waaraan wij enkele regels ontleenen, die den algemeenen geest teekenen:
‘....Ik zie mijn' wensch vervuld; ja, 'k mag, o Kunstenaren!
Op 't proefwerk van uw kunst, met eedlen hoogmoed staren:
...........................
'k Mag, in uw heiligdom, in hooggewelfde zalen,
Aanschouwen wat geen kunst ooit schooner af kon malen:
'k Vind hier mijn voorgeslacht, 'k vind hier mijn' tijdgenoot,
Om deugd en moed vereerd en, door verdiensten, groot.’

(pag. 25).
De richting erlangde haar officieele bevestiging, toen, bij de stichting der Koninkl.
Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam in 1820, de eerste en tweede
Directeur belast werden met het onderwijs in de historie-klasse, de tweede
‘inzonderheid van moderne Historie.’
Had de Hollandsche school waarlijk sinds het begin der eeuw den stijl gevonden,
de beheersching over teekening en compositie, het koloriet, die het historiestuk
inderdaad kúnnen doen zijn een machtig kunstwerk, in zijn meest grootsche momenten
een verheven kunstwerk? Hadden de schilders hun verknochtheid aan de nederiger
kunstsoorten - van ouds hun roem - laten varen voor een, die ook andere geestesgaven
eischte dan enkel trouwhartig zien en weergeven, en had hun publiek zich plotseling
en volkomen ingesteld op een hooger intellectueel niveau?
Den aandachtigsten in kunstzaken was het niet ontgaan, dat veel van

1) Gegraveerd door C. Normand in: Verzameling van de merkwaardigste voortbrengselen der
hedendaagsche Nederlandsche kunstschool, Gent 1824.
2) Vergad. der Werkende Leden p. 63 (23 Nov. 1813).
3) W.H. Warnsinck: Het Vaderland het waardigste voorwerp der Schilderkunst, Amsterdam
1818.
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wat uiterlijk bloei leek noch met onzen aard noch met ware kunst veel te maken had.
Zelfs in de bakermat van dit genre, waar van oudsher de voorwaarden voor het
scheppen van grootscher gewrochten oneindig gunstiger waren geweest, waar het
Napoleontisch tijdvak als geen ander den zin voor het heroïsche gewekt moest hebben,
moet in zijn Annales du Musée Landon, ter gelegenheid van den Salon van 18121),
schrijven ‘....le goût des sujets, du genre de celui dont nous offrons ici l'esquisse (het
besproken stuk is een zuivere genrevoorstelling, slechts in historisch gewaad), influe
singulièrement aujourd'hui sur l'état de la peinture en France,’ en in den Salon van
18192) ziet hij zich genoodzaakt op te merken, naar aanleiding van een keukenstuk
van Drolling, ‘....il continue d'y attirer non-seulement en foule des curieux de tous
les rangs, mais encore une certaine classe de peintres qui font profession de fournir
aux amateurs des copies de quelques tableaux qu'ils affectionnent. Aussi la C u i s i n e
de Drolling est-elle constamment assiégée par trois ou quatre copistes travaillant à
l'envi et tous à-la-fois....’
Hoeveel te meer moest hier te lande gevreesd worden, dat veel enkel rook was en
de fundamenteele belangstelling noch bij de beoefenaars van het vak, noch bij de
meest inzichtrijken der kenners veranderd kon zijn. Waarlijk niet zonder reden en
als met profetischen blik had Teylers tweede genootschap in 1807 een verhandeling
verlangd, antwoord gevende op de vraag ‘Wat is de reden, dat de Nederlandsche
School, zoowel voorheen.... als hedendaags, zoo weinig Meesters in het Historisch
vak opgeleverd heeft.... en welke zyn de middelen, om in dit Land uitmuntende
Historie-Schilders te vormen.’ Wellicht had men hier minder de historieschildering
in engeren zin op het oog, dan de beoefening van die verhevener geachte soort, die
de gewijde geschiedenis en die der oudheid tot onderwerp nam. Want al ontbreekt
het geenszins aan pogingen, hoe weinig ook op dit gebied van den grooten stijl bereikt
werd, toont de volkomen mislukking van de prijsvraag, in 1804 namens Meerman
door Ars Aemula Naturae te Leiden uitgeschreven voor een reeks teekeningen ter
verluchting van zijn vertaling van Klopstock's Messias. Maar ook bij de prijsvragen
in de historische genres van Felix Meritis en andere kunstbevorderende
genootschappen treft het, dat meermalen of geen of slechts enkele, onvoldoend
geachte stukken inkomen. En op hoe wonderlijke manier soms de bedoeling van een
normaal genrestuk verwrongen kon worden om het tot een voorstelling van dieper
zin, zoo niet tot historiestuk te verheffen, toont de bekroonde inzending van P.C.
Wonder op de prijsvraag van Felix van 1817, waarvan het onderwerp was ‘Een
muziseerend gezelschap van ten minste drie beelden, waaronder eene jonge vrouw
in wit satijn gekleed,’ welk geval men, blijkens de toespraak tot de

1) Tome II, p. 11.
2) Tome II, p. 51.
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prijswinnaars, had te interpreteeren als ‘muziseerend gezelschap, b e z i g z i j n d e
m e t d e u i t v o e r i n g d e r Volksliederen, v e r v a a r d i g d d o o r d e b e i d e
D i c h t e r s Tollens e n Brand, d o o r d e n m e t l o f b e k e n d e n
To o n k u n s t e n a a r Wilms o p m u z i j k g e b r a g t , e n b e k r o o n d d o o r
N e ê r l a n d s g r o o t e n Z e e h e l d , Z.E. d e n H e e r L t . A d m i r a a l Van
Kinsbergen.’ En men kan vermoeden, dat even weinig, zij het in anderen zin,
historiestukken zullen zijn geweest de als zoodanig ingezonden bijdragen op
tentoonstellingen van sommige genreschilders, gelijk b.v. die, waarmee de
architectuurschilder Jelgerhuis de Amsterdamsche en Haagsche expositie van 1830
bedacht, een episode uit het leven van Hugo de Groot, waarvan de afbeelding van
een Gorcumsch stadsgezicht wel het belangrijkste deel zal hebben uitgemaakt. Lijkt
niettemin het percentage historieschilderingen op de tentoonstellingen vrij groot,
men zie niet voorbij, dat een niet gering deel afkomstig was van de regelmatig hier
exposeerende Zuidelijke kunstbroeders. Naast de steeds opnieuw uitgesproken
wenschelijkheid van de beoefening van het historieel, zijn aanprijzing als hooge
kunstsoort, staan dan ook telkens weer de getuigenissen, die durven erkennen, dat
de vaderlandsche kunst zich hier nimmer blijvende lauweren zal verwerven. Wanneer
de bekende Jeronimo de Vries bij een prijsuitreiking in Felix, den 27en Januari 1841,
een rede houdt, maakt hij nog wel een buiging voor de heerschende opvattingen,
zeggende ‘....het historiële, waar het tot deugd, eer en dapperheid, tot Nationale
verheffing strekken kan, ben ik verre af van te miskennen, veelmin te verachten....’,
doch fijntjes laat hij er op volgen ‘maar zijn onze gewone gebouwen, onze huizen
voor zulke schilderstukken wel zoozeer geschikt? Zijn die onderwerpen wel zoozeer
overeenkomstig met dien eenvoudigen, vreedzamen, stillen, huisselijken zin des
Burgers, die liever iets kleins, maar voortreffelijks in en voor zich bezit of
wegbergt....?’ En op dezelfde wijze nog eens een niet onbedenkelijk compliment
makend aan onze historieschilderkunst, zegt hij weer ‘....Denkt echter niet, M.T., dat
ik eene lage voorstelling boven eene verhevene, een Boerenkrakeel boven een
Riddergevecht stelle. Dit zij verre! Ik kies eene edele daad, eene uitstekende
deugdvoorstelling, een belangwekkend voorval boven het dagelijksche en algemeene;
maar, wat s c h i l d e r i n g , wat k u n s t , dat is het k u n n e n , het v e r m o g e n van
uitdrukken, voorstellen en bewerken aangaat, verschilt het zooveel niet, als men wel
meent. Het onderwerp is veel, zeer veel, van groot belang, - maar niet alles.’ Maar
in een tijd van, vooral onder de figuurschilders, weinig-sterke persoonlijkheden men denke aan de weifelingen zelfs van een Jozef Israels, voor hij zijn gebied
gevonden had -, bij het ontbreken van een zaakkundige en doelbewuste kunstkritiek,
die een dergelijk verhelderend inzicht tot eigendom van breeder kringen had kunnen
maken, moesten de kunstenaars nog lang in den waan blijven, dat
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zij een verdienstelijker werk leverden door het aankleeden van tafereelen uit het
verleden dan door het leven van hun heden vast te leggen.
Toch had het historische genre, zooals het hier beoefend werd, wel al naar 's lands
aard zijn modificaties ondergaan. De Vries, in zijn hiervoor vermelde rede, herinnert
er ons aan, dat ten tijde der vereeniging van Noord en Zuid onder den invloed der
Belgen het gangbare historiestuk tot kleiner afmetingen was teruggebracht, ‘waarin
het h i s t o r i ë l e en t a b l e a u d e g e n r e zich gelukkig vereenigden en als te
zamen smolten.’ Dat onze kunstenaars, die in den grooten teeken- en compositiestijl
zelden thuis waren, zich hier behaaglijker moesten voelen, lijdt geen twijfel. En
wanneer de avant-garde der Fransche historieschilders tot een meer picturalen stijl
komt en met den Salon van 1824 de eerste overwinning kan vieren der herboren
romantiek, volgt de schilderkunst hier te lande niet dan op ruimen afstand en in
uiterlijkheden, daar geen werkelijke behoefte bestond om voor een drang tot uitviering
van hartstochten, voor een onstuimig verlangen naar kleur en beweging mogelijkheden
van uitdrukking te vinden. Want met de romantiek was, binnen het historisch raam,
het accent in niet geringe mate verlegd naar het gevoelsmoment en allengs werd de
uitbeelding der sentimenten zoodanig een zelfstandige beteekenis toegekend, dat
men, weliswaar met behoud van een historische aankleeding, bereid was tot zelfs de
authenticiteit van het onderwerp op te offeren. Niet zonder invloed op de
vaderlandsche schilderkunst was deze verandering, waar het keuze en opvatting van
het sujet betrof. Op de Haagsche tentoonstelling van 1837 vinden we van Cornet en
A.J. Lamme historiestukken, die niet meer bepaalde gebeurtenissen in beeld brengen,
in 1838 op de Rotterdamsche voegen Ehnle en J.H. Koelman zich daarbij. De
sentimenteele noot klinkt sterker, maar naast het groote voorbeeld blijft alles, wat
hier gemaakt werd, bleek en machteloos, navolging van de intentie dier anderen,
welke van de picturale verwezenlijking verre blijft of hoogstens, in een oppervlakkige
nabootsing van uiterlijke eigenaardigheden, slechts opnieuw bevestigt, hoe dergelijke
proeven van Hollandsche romantiek slappe teekening, ondiepe kleur, gebrekkige
bouw, geringe plastische kracht tot voornaamste kenmerken hebben. En in de enkele
gevallen, dat men zich wilde forceeren tot stouter beweging, tot tumultueuzer leven,
slaagde men er enkel in tot monsterachtigheden te komen, die in haar geoutreerdheid
nog slechts op onzen zin voor het komische kunnen werken, gelijk een proeve in het
groot en zelfs van vrij laten datum (1854) doet zien, het Beleg van Haarlem, van de
hand van Egenberger en Wijnveld (Frans Hals-Mus., Haarlem).
Was het historiestuk in de romantiek, ontdaan als het reeds werd van zijn
historischen inhoud, vaak meer een sentimenteel genretafereel geworden in oud
gewaad, als na deze beweging het realisme weder veld wint, een zuiverder gevoel
voor het handwerk, een zin voor de waarden van het reëele, de kunst
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nieuwe bezieling geeft, lijkt het nog alleen een vorm zonder inhoud om aan wat in
wezen geen historiestuk meer is door zijn aankleeding den schijn daarvan te geven.
De stoffeering van Bosboom's kerken, van Springer's stadsgezichten, de genrestukken
van Scholten, Scheltema en anderen mogen, als een enkele greep uit veel, ten
voorbeeld dienen. Toch was het oude leven taai en zelfs een Klinkenberg, dien men
er bezwaarlijk van zou verdenken, bezondigde zich nog aan een groote Episode uit
het beleg van Leiden (Sted. Mus., Amsterdam), gelijk Witkamp en Van der Waaij
hun krachten nog gegeven hebben aan het als diorama vertoonde doek: Alva's laatste
rit langs den Buitenkant. Maar men kan niettemin in het algemeen zeggen, dat met
het realisme der 60er jaren en het daaropvolgend impressionisme gebroken is met
een soort onderwerpen, die niet meer, noch voor de kunst zelf noch voor het leven,
een bezielden inhoud voor het kunstwerk uitmaakten.
Waar aldus tot over de helft der vorige eeuw de historieschildering als een der
voornaamste opgaven der kunst werd gezien, daar moest het den aanhangers dier
leer, practici als theoretici, van het hoogste gewicht zijn, dat er gelegenheid geschapen
werd deze kunstsoort naar den eisch te kunnen voortbrengen. Mocht er onder Willem
I en II althans eenige vorstelijke belangstelling bestaan hebben - staat en kerk zijn
reeds dan factoren, die verwaarloosd kunnen worden -, vooral daarna is nauwelijks
een tijdperk denkbaar, waarin minder ter aanmoediging werd gedaan van een kunst,
die deze zoo bij uitstek behoeft, waarin trouwens in het algemeen volstrekter negatie
te zien gegeven werd van het cultureele leven. En in de altijd eenigszins benepen
vaderlandsche verhoudingen viel op den steun van verlichte particuliere beschermers
evenmin te rekenen. Integendeel, het nut der kunsten uitbuitend op een andere wijze,
dan de meer ideëel-gezinden het verkondigden, haastten ook de best-gesitueerden
zich er het meeste geld voor te maken, aldus het erfdeel der vaderen versjacherend,
dat met woorden zoo goedkoop geëerd kon worden. Het mocht dan ook groote
voldoening wekken, wanneer van deze zijde een poging werd gedaan om nieuw leven
in te blazen aan een kunstsoort, die intusschen door steeds meerderen als ten doode
opgeschreven werd beschouwd. We zagen reeds hiervoor dat prijsvragen doorgaans
faalden, dat het in 1820 ingesteld academisch onderwijs den lateren kunstenaars al
evenmin de scholing leek te geven, noodig om dezen tak der schilderkunst met het
vertrouwen aan te vatten, dat den vroegeren zeker niet eigen kon zijn. ‘Terwijl alle
vakken der schilderkunst in ons vaderland met reuzenschreden vooruitgaan, blijft
alleen de historieële in een kwijnenden toestand,’ schrijft men in 1846 in de
Kunstkronijk. En toch vroegen de literatoren onverzwakt om geschilderde
geschiedenislessen, eischten heele historische galerijen, gelijk Potgieter daarin was
voorgegaan met zijn Rijksmuseum, gelijk in '62 nog Verhuell in een brochure
voorstelde1).

1) Mr. A. Verhuell: Volk en Kunst, Arnhem 1862.
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En, zij het laat, - Maxime du Camp had reeds ter gelegenheid der Parijsche
wereldtentoonstelling van 1855 geconstateerd dat ‘la peinture d'histoire... est
maintenant réduite aux abois; elle cherche partout une route et n'en sait pas trouver’1)
- de historiekunst vond hier nog den beschermer, vond zelfs op tweeërlei wijze het
initiatief om haar uit heur lethargischen toestand op te wekken. Gedurende in
hoofdzaak éénzelfde decennium konden zelfs twee historische galerijen ontstaan,
waarvan één althans na verschillende lotswisselingen in de behouden haven van een
museum voor het nageslacht tolk is van de voorbijgegane idealen van een vroeger
tijdperk.
Immers in de 60er jaren vatten de leden van Arti et Amicitiae het plan op, door
het bijdragen van een daartoe passend werk te geraken tot de vorming van een
historische galerij, die hun vereenigingsgebouw ten sieraad zou strekken en welker
permanente tentoonstelling een bate voor het weduwen- en weezenfonds zou
opleveren. In 1862 reeds was het ensemble in zooverre bijeen, dat de Koning de
galerij plechtig opende, die de ouderen onder ons nog in welstand gekend kunnen
hebben, doch waarvan voor de jongeren slechts de herinnering rest, die de folianten
van Nederlands Geschiedenis en Volksleven2) voor hen bewaren. Meer dan een
histoire de bataille waren in deze reeks werken, die hierin wel den geest van Hofdijk,
den adviseur verraadt, de momenten der beschavingsgeschiedenis in beeld gebracht
en het zou wenschelijk zijn geweest, dat ze behouden was gebleven, niet slechts om
het gehalte van sommige harer stukken, dat, naar men zegt, ten deele zeer belangrijk
mocht heeten, maar ook om als aanvulling te dienen, als tegenhanger, van die andere
galerij, die, waar ze nog in wezen is, ons langer zal bezighouden, de stichting van J.
de Vos.
Jacob de Vos Jbzn., Amsterdamsch assuradeur, waardig voortzetter van een traditie,
door een kunstzinnigen vader geschapen, befaamd verzamelaar van teekeningen als
deze, mocht een der weinigen heeten, wien ook buiten zijn bezigheid als collectionneur
het maecenaat plicht scheen, der kunst verschuldigd. Als goed kind van zijn tijd de
historiekunst den tol van zijn bewondering brengend, schijnt hij reeds omstreeks
1851 begonnen te zijn een verzameling bijeen te brengen van geschiedkundige
voorstellingen in uitgewerkte schetsen, welker aantal in 1870 was uitgedijd tot over
250. Na dat jaar en wellicht reeds eerder moet ze niet noemenswaard vermeerderd
zijn: wellicht voerden de stroomingen des tijds publiek en kunstenaars reeds te veel
af van wat de stichter zich voor oogen had gesteld ‘om door veraanschouwelijking
de belangstelling levendig te houden in de roemrijke, evenzeer als leerrijke,
ontwikkeling van het Nederlandsche volk’; het andere beginsel: ‘steun te verleenen
aan jonge schilders bij hunne schreden op

1) M. du Camp, Les Beaux Arts etc., Paris 1855.
2) J. van Lennep, W. Moll en J. ter Gouw: Nederlands Geschiedenis en Volksleven.
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een loopbaan, die bij velen bezwaarlijk in hun onderhoud voorzag,’1) is ook nu nog
actueel.
Voor wie de eischen der historieschilderkunst in onverzwakten vorm als ideaal
golden, moest in het programma veel onaanvaardbaar lijken. Zij, met haar langdurige,
strenge studie, evenzeer uitgebreide eruditie als volkomen beheersching van het vak
vragend, haar stijl, even imposant als haar formaten, verdroeg zich al zeer slecht met
de ‘uitgewerkte schetsen’ en de aanvangende schilders. Terecht kon dan ook Thijm
het gispen, dat men meende in de vorming der galerij een weldadigen prikkel op de
richting onzer schilderschool te hebben verwekt. Want instee van naar het ideaal te
wijzen, sloot dit programma zich in wezen juist aan bij wat intusschen de practijk
dezer kunstsoort niet alleen, maar van heel de vaderlandsche kunst was geworden.
Het klein formaat, de spontaniteit van doen en het picturale karakter, die de schets
tot eigenschappen heeft, ja er het karakter van uitmaken, pasten bij uitstek zoowel
den lateren romantici als den realistischen schilders van dien tijd en doen zelfs van
menigen kunstenaar een gunstiger indruk krijgen dan bij hun plichtmatig afgemaakte
schilderijen het geval is. Zoo blijkt dan de gestelde voorwaarde een stimulans in
geheel andere richting te zijn geworden dan men wellicht verwacht had en, waar ze
het aanzijn heeft gegeven aan, voor latere begrippen, opmerkelijke dingen, zulks
eigenlijk deed tegen de theoretische eischen van het tijdvak in. Juist aan dit zegevieren
der natuur over de leer dankt de galerij intusschen de werken, van sommige
kunstenaars reeksen zelfs, die haar beteekenis uitmaken en dat desondanks nog
menige mede-aanwezige proeve een artistiek failliet is, ligt minder aan het gebrek
aan antiquarische studie, dat Thijm vooral opviel - al moet men toegeven, dat de
makers zeker niet voorbestemd waren voor den grooten historiestijl - dan aan het bij
hen geheel ontbreken van eenige habiliteit in teekenen en componeeren en allen
waren schilderzin.
Het zijn in hoofdzaak kunstenaars van twee generaties, die hebben meegewerkt
aan de vorming van dit geheel. Een vroegere, die der omstreeks 1820 geborenen,
een latere, wier geboortejaren zich om 1840 groepeeren. Wie in den catalogus de
lijst der namen inziet, welkers dragers den roem der galerij moesten helpen schragen,
ziet onder de kunstenaars der oudste generatie vooral verscheidene, waaraan de
heugenis geheel verloren is gegaan, waarvan soms de handboeken zelfs niet meer
gewagen. Weliswaar zijn er jonggestorvenen onder, als Van Dijck, anderen, die de
kunst vaarwel gezegd hebben, gelijk Koningsveld, Israels' metgezel naar Parijs, die
in de fotografie een eenigszins verwant gebied van werkzaamheid vond, of die het
vaderland verlieten, als Peduzzi en Bombled, maar er bevinden zich daar-

1) De materieele beteekenis dezer hulp blijkt uit een artikel, dat Thijm aan de galerij wijdde
(Amsterdammer 1884 No. 372), waarin hij meedeelt, vernomen te hebben, dat de schilders
per doek f 50. - ontvingen.
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onder toch ook, die het in hun tijd tot aanzien hebben gebracht, als Wijnveld,
hoogleeraar der Amsterdamsche Akademie, Egenberger, mede werkzaam in officiëele
functies, van wie de faam nochtans eveneens zwijgt.
Het lijkt of de figuurschilders, die ze in hoofdzaak waren, minder dan de
beoefenaars der andere genres, zich hebben kunnen ontworstelen aan de dwalingen
ten opzichte van vakbeoefening en inhoud van het kunstwerk, waarmee ze waren
opgegroeid. Te hunnen laste althans komen hier die quasi sterk-bewogen tafereelen,
uitingen eener schijn-romantiek, die indertijd ontsteld kunnen hebben door het gebrek
aan oudheidkundige studie, maar die ons nog bedenkelijker voorkomen door het
tekort aan vakaanleg en vakkennis beide, dat ze allereerst onthullen. Vooral Wijnveld,
dien men, helaas, in een overrijke vertegenwoordiging kan leeren kennen, levert een
typisch voorbeeld van dien van alle waarheid gespeenden, grenzeloos-oppervlakkigen
schildertrant. Zijn composities zijn overvuld of hebben storende leegten, zijn lijzige
figuren zijn onveranderlijk te lang, zijn kleurigheid is van een twijfelachtig gehalte
en vooral in de steeds in een ijl-groen verwazende achtergronden, waaraan steevast
de glimlichten van lanspunten een zeker leven moeten bijzetten, van een irriteerende
eentonigheid. En toch was Wijnveld, met A.F. Zürcher en J. van Dijck, beiden ook
vertegenwoordigd, winnaar in den geruchtmakenden wedstrijd van 18471) om den
grooten akademieprijs, waarvoor Israels tekortschoot. De besten der leerlingen blijken
tenslotte geenszins altijd de figuren van blijvenden naam te worden. Ook voor Zürcher
gaat dit op, al zijn de tekortkomingen niet doorloopend van zoo hinderlijken aard als
bij zijn mede-prijswinnaar. Wellicht is Van Dijck de eenige meer-belovende onder
die vergeten gelauwerden. In de bijdragen van zijn hand in deze galerij lijken zijn
gaven als kolorist onmiskenbaar. Hij durft de kleur een volheid geven, die het ondiepe
koloriet van zijn tijdgenooten nog bloedeloozer doet schijnen. En, al is het nog niet
meer dan een behendig gebruik van anderer middelen, het getuigt toch van knapheid
om zich met zooveel gemak in de compositieschema's van oude meesters te kunnen
bewegen als zoo sprekend o.a. de Kroning van Graaf Willem II getuigt, wel sterk
geïnspireerd door de tafereelen van een Rembrandtleerling als Salomon Koninck.
Doch krijgt men hier een kijk op menigen onbekende, men komt hier soms ook
tot nieuwe conclusies omtrent hen, met wie men wel vertrouwd is. Wist men van
den lateren Israels niets, men zou voor het tweetal proeven, dat hier getoond wordt,
bezwaarlijk zijn schitterende toekomst durven voorspellen, al kunnen we nú, door
de wetenschap daarvan aandachtiger, iets van het tastend-gevoelig neerzetten der
toetsen reeds hier herkennen, hoezeer overigens zwakheden van constructie het meest
opvallend zijn. Maar zelfs de beroemde Pieneman, dien men met één proeve aantreft,
doet

1) Men zie terzake de Nederl. Kunst-spiegel 3e jaarg. (1847) p. 13 v.v.
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met de stroperige kleur en de logheid van doen, die hem hier kenmerken, zijn reputatie
geen eer aan. Het is echter Egenberger, die in dit milieu de verrassing van zijn
generatie wordt. Dat hij in prijskampen bekroond werd, dat hij zelfs, in Groningen,
akademiedirecteur werd, het zijn zaken, die voor zijn artistieke beteekenis, we zagen
het bij Wijnveld, van luttel belang kunnen zijn. Maar hier spreekt menig paneel onder
de vele, die de galerij van hem bezit, van een beheersching van het vak, een gelukkig
gebruik der hem ten dienste staande mogelijkheden, die Egenberger relatief een
beteekenis geven, die we bij zijn vergeten naam niet mogelijk hadden geacht. Niet
in de meer uitgewerkte stukken ligt zijn kracht, maar onder de schetsen zijn er met
eigen kwaliteiten. Misschien het beste van zijn kunnen toont zijn Moord op Aleid
van Poelgeest, tooneelmatig geënsceneerd - de dramatis personae konden van een
theateraffiche van Rochussen zijn weggeloopen -, maar in de zeer dunne schildering
opmerkelijk door de bezonken harmonie van diepe kleuren, terwijl het van teekentrant
even vlot als kundig is. Maar ook andere schetsen hebben haar goede eigenschappen,
waarin bovendien vaak een verdeeling van licht en donker treft, die, een suggestie
van onrustig leven wekkend, bij deze doorgaans woelige tafereelen bij uitstek past.
Wij noemden terloops Rochussen's naam en, ruim vertegenwoordigd als ook hij
is en behoorend tot de generatie, die ons hier bezighoudt, moge zijn productie
eveneens ter sprake gebracht worden. Geen enkele opgaaf kon hem beter liggen dan
de hem hier gestelde: de romantiek der historie te doen voelen in geestige schetsen
en, waar voltooiing zijn werk altijd afbreuk doet, ze in dien staat te kunnen laten.
Geen van zijn tijdgenooten schittert dan ook als hij tusschen de vele saaie figuren,
die zijn geslacht opleverde. Hoe doet de tegenstelling zijn virtuositeit glanzen, zijn
rijkdom van vinding schitteren, zijn luchtigheid van techniek als een gave gevoelen.
Hij verbindt de ouderen met de jongeren der medewerkenden door met de eersten
den geest, met de laatsten de behandeling te deelen. Want zijn koloriet is, zoo niet
altijd van een strikte waarheid, toch in hooge mate aannemelijk, alles in figuren en
accessoires is kundig geteekend, de compositie verantwoord. Maar bovendien
onderscheiden hem dan nog een zekerheid van smaak, een gevoel voor houding, een
zwier in de behandeling, een verscheidenheid van opvatting, die hem ten opzichte
hiervan onbetwistbaar de eerste onder allen doen zijn. Hij die in zijn luchtigheid van
doen het meest het wezen van den historiestijl scheen te verloochenen, werd de beste
beoefenaar van het genre, dat ons hier bezighoudt. Van 1853 tot in het midden der
60er jaren heeft hij, blijkens de op zijn bijdragen voorkomende dateeringen, aan de
vorming der galerij medegewerkt1) en in onderwerpen, die van het laatst

1) Ook door adviezen aan de andere medewerkenden heeft hij zich voor de tot stand koming
verdienstelijk gemaakt.
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van den graventijd tot dien der patriotten loopen, bewonderen we zijn veelzijdigheid.
Want, slechts voor een enkel specimen van zijn werk voorbehoud makend, verrast
ons steeds weer de pakkende kijk op het geval, het gemak van uitvoering, tal van
gelukkige details. Hij is dramatisch in de Plundering van Naarden (1572) met de
bewogen silhouetten voor den achtergrond der brandende stad, in de diepten van zijn
Slag bij Nieuwpoort weet zijn suggestief penseel uit niets een illusie van
krijgsgewemel, stof en rook te scheppen, hij beheerscht alle effecten van het diffuse
licht in een scheepskajuit, waar krijgsraad wordt gehouden (Torrington voor zijn
rechters, 1690), hij verschijnt als een landschapschilder van luchtige gratie als hij
het jachtongeluk van Van Aylva (1692) ensceneert. Vol dreiging in hun massale
donkere geslotenheid tegen het brekend avondlicht marcheeren de vrijkorpsen
Rotterdam binnen (1785) en, geheel anders dan weer in het avontuur van Roelof
Schenkel (1813), doet hij als een Tholen aan in de vredige avondstemming, die hij
hier schildert.
Hij is in deze verscheidenheid niet diep en, waar de figuur ten opzichte van de
omgeving een zekere maat overschrijdt en scherper karakteristiek noodwendig wordt,
niet op zijn best. Maar men vergeet gaarne het minder geslaagde, waar zooveel
lovenswaardigs daartegenover staat, dat zich ook naast de productie der latere
generatie ten volle handhaaft. Want hij bevindt zich ten tijde van het ontstaan zijner
latere stukken reeds in gezelschap van dat tweede geslacht van kunstenaars, dat aan
de galerij heeft medegewerkt, de vertegenwoordigers van het realisme. Allebé,
Neuhuys, Léon zijn er enkele der bekendsten van. Op de stevige basis van natuurstudie
gegrond, waren hun bijdragen van zekerder makelij dan die hunner romantische
voorgangers, in elk opzicht behoorlijk verantwoord, in vorm en kleur van meerder
waarheid. Maar diezelfde zin voor de realiteit moet het hun wel zeer bemoeilijkt
hebben om zich zoo levendig voor den geest te stellen en overtuigend weer te geven,
wat slechts de verbeelding op kon roepen en wellicht moet hierin een der oorzaken
gezocht worden van het geringe getal hunner bijdragen en, bij hoeveel fraais, van
het ontbreken van die verve, die Rochussen's bijdragen zoo pakkend maakt. Van den
jonggestorven Léon vindt men hier een der zeldzame proeven van zijn penseel, J.W.
Friso bij Rijssel (1708), mooi van kleur, gevoelig geschilderd, doch echter nog de
vrijheid missend, die pas de jaren brengen. Allebé, reeds stouter, is in zijn beide
proeven fraai en diep-tonig van kleur, maar, hoewel hij, getuige zijn Ontmoeting van
Coehoorn en Vauban, indertijd in de Historische Galerij van Arti aanwezig, de
vergelijking met Rochussen zeker niet behoeft te duchten, blijven zijn stukken hier
meer degelijke schetsen van genretafereelen, die toevallig een historischen titel
hebben, dan dat ze, in vluchtigheid juist veelzeggender, de suggestieve evocatie zijn
van een verleden, waarin we, op dergelijke wijze verbeeld, gaarne willen gelooven.
Maar mogen er dan
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sommigen van het oudere geslacht zijn, die ten opzichte hiervan iets voor hadden op
de lateren, het is de moeite waard op te merken, hoe allen der nieuwe generatie als
van nature een zuiverder schilderkundigen aanleg hebben meegekregen, een nieuw
gevoel voor de waarde der kleur, een beheersching van teekening en compositie,
waarvan de meeste hunner voorgangers zoo grootendeels verstoken waren. Neuhuys,
Alma Tadema, ook met een enkele proeve vertegenwoordigd, kenmerkt het evenzeer
en ouderen der vroegere generatie, wier ruimer vertegenwoordiging het mogelijk
maakt hen over een grooter tijdsverloop te volgen, zien we zelfs in een laat pogen
hun atelierkleuren verlaten om althans het, zij het wat bleeke, koloriet van Rochussen
te benaderen, gelijk ook diens vrijheid van toets hun schijnbaar tot model wordt.
Egenberger, Zürcher leveren markante voorbeelden van dit streven naar vernieuwing,
dat nochtans het exempel slechts van verre benadert. De tusschen beide generaties
in staande Van Trigt bereidt in dit opzicht grooter verrassing. In zijn tijd
historieschilder van grooten ernst en tegelijkertijd maar luttel inspiratie, trekt hij hier
ten bate van een geheel verloren geganen naam, zijn voordeel van de bepalingen,
waaronder hij moest werken, door te verschijnen met eenige schetsen van ongewone
kwaliteit. Wellicht onderdrukt in zijn groote, voltooide composities leeft hier een
dramatiek in de kleur, een duistere, onheilspellende stemming, waarvan zijn officieele
stukken niets doen vermoeden. In avondhemels, als die boven het Slagveld van
Waterloo met zijn verstorven gloed, als die op het Beleg van de Citadel van
Antwerpen, met den macaberen schijn van een verren brand, treft hij door expressieve
kracht, gelijk trouwens, vooral in het laatste stuk in de blauwen en bruinen, waarop
het gebouwd is, een kolorist van eigen gaven naar voren treedt. Des te raadselachtiger
is het, hem daarnaast in andere proeven zooveel schraler kleur, misteekende, spichtige
figuren te zien te geven, die hem zich dan weer geheel doen scharen bij vlijtige
penseelvoerders als Scholten b.v., die hier evenzeer tot een onbeduidendheid
terugvallen, welke duidelijk toont, hoe studie en ijver bij dezen moeten vergoeden
wat hun aan natuurlijke begaafdheid ontbreekt.
Wanneer men afgaat op de voorkomende dateeringen, is de galerij na het midden
der 60er jaren niet noemenswaard meer verrijkt. Men krijgt den indruk, dat de idee,
die aan de vorming ten grondslag lag, zich overleefd had. De volbloed romantici, de
schilders uit het tijdperk van Van Lennep, die de onderwerpen had aangegeven,
waren uit de mode geraakt, een volgend geslacht koesterde andere idealen. Het lijkt
ook uit de verdere lotgevallen der verzameling te blijken. Bleef zij tot 1883 ten huize
van den stichter, toen zij in dat jaar krachtens testamentaire beschikking aan Arti et
Amicitiae werd overgedragen, met de bedoeling door haar tentoonstelling een bate
te vormen voor het weduwenfonds dier instelling, werd ze slechts ééns, in '84, aan
het publiek getoond. Doch erger wachtte nog. Voor een luttel
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bedrag werd ze in '94 ten verkoop geboden en in '95 werd de kunsthandelaar H.
Koekkoek eigenaar van de galerij-De Vos, de Historische Galerij, door de Arti-leden
zelf bijeengebracht, en de zg. Verzameling-Verloting voor f 17.500. Het gebrek aan
piëteit van de zijde der Arti-bestuurderen dat men er in zag, liet niet na stof op te
werpen1). Nochtans had de zaak deze goede zijde, dat de kunstliefhebbers P.
Langerhuizen en D. Franken door aankoop de galerij-De Vos voor uiteenvallen
hebben bewaard en door haar in '97 de gemeente Amsterdam aan te bieden, zulks
ook voor de toekomst hebben verhoed. De belofte, de reeks ook bij te houden, is
slechts zeer ten deele ingelost. Het is de Intocht der Koningin (1898) door Hobbe
Smith, die het getal der stukken nog is komen vermeerderen, waarmee tegelijk deze
kunstenaar de eenige onder de thans levenden is, die aan de vorming der galerij heeft
medegewerkt.
Tenslotte mag de vraag gesteld worden, wat dit geheel voor het huidige geslacht
beteekent. De artistieke waarde, waarvan het niet twijfelachtig is, dat zij voor de
menschen van het oogenblik het zwaarst weegt, vindt de lezer in het voorafgaande
belicht. Doch naast het daarin vooral naar voren komend aesthetische element mag
het historische niet voorbijgezien worden, waar de galerij, den tijd van haar ontstaan
en groeien getrouw weerspiegelend, zoowel van de inzinking, het verval der oude
deugden getuigt als van het zichzelf weer terugvinden na het opgeven van het vreemde
ideaal. En in breeder zin nog is ze cultuurdocument, wanneer men haar beschouwt
als de uitdrukking van wat heel een tijdperk vervulde, waar het verlangen naar uitging
en dat, gestalte gekregen hebbende, den trots eener natie kon uitmaken. Teveel is
men tegenwoordig geneigd, gewend aan een ver-doorgevoerde systematiek, de
cultuurresten van het verleden in een nietsontziend uiteenrukken naar onze
tijdsbegrippen toegankelijk te maken. Maar wil men dat verleden waarlijk verstaan,
dan zal men, zijn eigenaardigheden respecteerend, het dienen te aanvaarden in de
totaliteit van zijn uitingen. Juist waar, als in dit geval, de verleiding tot schifting
groot is, moge men bedenken, dat dit geheel enkel als zoodanig ten volle van haar
waarde kan doen blijken.

1) Men zie daarvoor: Open brief tegen het Bestuur der Mij. ‘Arti et Amicitiae’ etc. door H.
Koekkoek Jr.
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Nederlandsche gildepenningen
door Mr. Ernst Polak
ALS ieder land - Italië in de 15de, Duitschland en Frankrijk in de 16de en 17de eeuw
- heeft Nederland een bloeitijd van penningkunst gekend en wel in onze gouden
eeuw. Ook wij hadden als andere landen onze voortreffelijke portretmédailles, onze
herinneringspenningen. Maar op één gebied der numismatiek staan wij vrijwel alleen:
gildepenningen als de onze kennen andere landen nauwelijks. Van eenige
Zuid-Nederlandsche steden bestaan er, Hamburg en Embden mogen zich op enkele
beroemen, de kern van deze soort ligt binnen onze landgrenzen. Toch hebben in
Duitschland (men denke aan Nürnberg en Augsburg) de gilden reeds vroeg gebloeid
en nog in 1868 was er een bondswet noodig om een afdoende regeling te scheppen;
in Frankrijk kon men, na de vruchtelooze pogingen van Turgot in 1776, eerst in 1791
de gilden voor goed afschaffen. In ons land was het art. 53 van de Constitutie van
1798, dat voor de eerste maal de Gilden, Corporatiën of Broederschappen van
Neringen vervallen verklaarde en sindsdien ging het met ons Gildewezen
bergafwaarts. De luide verkondigde en door de meerderheid aangehangen principes
van vrijheid voor arbeid en bedrijf duldden niet langer de monopolies der
ambachtsvereenigingen met haar strenge, door de overheid voorgeschreven of
gesanctionneerde uitsluitingsbepalingen, haar scherpe voorschriften en
eigendunkelijke priviléges.
Voor het bespreken der gildepenningen behoef ik echter niet nader uiteen te zetten,
hoe de gilden zich naar buiten uitten; de gildepenningen toch behooren tot het leven
der gildebroeders onder elkaar, tot den huishoudelijken dienst, tot het instrumentarium
van het gild. Zeker, wij vinden penningen, die het vóórkomen hebben van een
draagmédaille, doch zulke worden vrijwel uitsluitend in de Zuidelijke Provinciën ('s
Hertogenbosch, Maastricht) aangetroffen. Daar toch bleven de gilden steeds gebonden
aan de Kerk, zij hadden er hun eigen altaren en de leden namen, gesierd met hun
penning, deel aan de processies. Na de invoering van het Protestantisme in het
Noorden - en eerst kort daarna komen de gildepenningen voor den dag - ging deze
band aldaar verloren en slechts de naam van den eertijdschen schutspatroon bleef,
slechts min of meer openlijk, behouden.
Aldus zijn het meerendeel der gildepenningen geen médailles, waarmede men de
buitenwacht moest verbluffen (zooals b.v. overwinnings-, vredes- of
jubileumspenningen en ook draag-médailles zijn), doch veeleer echte
gebruikspenningen: legitimatie- en contrôlepenningen, waaraan men behoefte had,
toen de gilden in ledental toegenomen waren. Doch daarom is niet
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minder boeiend hun karakteristiek uiterlijk, dat bij vele gilden de zorg, den smaak,
den rijkdom, den zin voor humor en ook wel voor geleerdheid verraadt. Zij verschijnen
eerst in de tweede helft der zestiende eeuw. En er is wel geen gilde geweest, dat zich
op den duur behielp met een eenvoudig genummerd stuk metaal; waar de financiën
blijkbaar ontbraken, in kleine plaatsen, bij een klein gild (ik denk aan de wevers en
kleermakers te Goes, de schoenmakers van Alkmaar, die een bijna barbaarschen
looden penning lieten gieten) vertoont de penning nog een aardig werktuig. Doch
niet zoodra stonden de geldmiddelen het toe, een goudsmid of stempelsnijder
behoorlijk te bezoldigen, of er kwam een smaakvol stuk voor den dag. De penningen
der 17de en 18de eeuw toonen duidelijk aan, dat het ééne gild voor 't andere niet
wilde onderdoen, de ééne stad de andere wilde overtroeven.
Toch bleven, gelijk gezegd, deze gildepenningen in hun gebruik beperkt tot den
kring der broederen. Te meer kan men nu waardeeren den zin voor goeden smaak,
den trots op eigen kunde en op het ambacht, den zin voor historie, die uit deze aan
materie en vorm gebonden kleine kunstwerken spreekt.
Legitimatie- en contrôlepenningen. Zij dienden zeker als oproep- en
toegangspenningen tot de vergaderingen en tot het gildemaal; zij dienden als
contrôlemiddel voor het nakomen der verplichtingen tot begraven. Vandaar, dat
sommige gilden er èn een gewonen èn een begrafenispenning op nahielden. Het was
vooral de knaap of gildeknecht (een ambt dat vaak de jongste der broederen
bekleedde), die met de penningen doende was: hij bracht de genummerde penningen
te voren bij wijze van convocatie rond bij hen, die dragen moesten; bij de begrafenis
leverde ieder zijn penning weer in en men kon nagaan wie verzuimd had en in boete
verviel. Zoo lezen wij in de notulen van 1690 van het Smedengild te Middelburg
‘dat van nu en voortaen na yder begravenisse aanstonts, ofte ten uytersten den dach
daer aen volgende, den knape gehoude sal wezen, praecyselick en sonder versuym,
de lijckpenningen nu nieulick gemaakt, op te halen, met de boete door yder
gildebroeder daer nevens verbeurt, voor welken dienst en moeyte denselven telckens
zal genieten en profyteren voor yder penning een stuyver, ten eynde geenen van de
zelve in het ongereede sal geraacken. Edoch, ingevalle het mochte gebeuren (twelck
verhoopt wort van neen) dat eenygen lijckpenning by ymandt van confreren mocht
worden vermist, soo sal denselven confreer gehouden worden daer over aen het
gilden yder reyse te voldoen en te betalen de somme van 5 schellingen vls’. En in
1706 voegt men daaraan toe ‘Idem dat soe wanneer eenige gildebroeders ofte zusters
komt te overlijden, zullen al de gildebroeders in desen gilde vrij zijnde, gehouden
wesen, die daertoe by ordre van den deken door den knape met overnagtse wete en
een penninck, versogt zijnde te lycke te komen, op de boete van een schell. ende sal
geen onschuldigde aengenomen worden, als die daags vóór het begraven van den
doode aen den deken sal wesen goedgekeurt ende degene,
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die over het te Lyke gaan sal willen verdragen en accorderen, sal gehouden wesen
te betalen vijf schell. jaerlycx ende die daer komt uyt te scheyden, sal op het verkiezen
van den deken aen den nieuwen deken sulcx moeten bekend maken, ende dan
wederom als voren moeten te Lyke gaen’.
Wij lezen ook vaak, dat, ondanks de boeten, penningen zoek raakten en men nieuwe
besloot te maken, soms op den ouden stempel, dan weer, bij rijke gilden, penningen
van ander fatsoen. Zoo kennen wij van de Lakenkoopers te Middelburg wel 6
verschillende penningen (van 1595 tot 1705), van de Kruideniers, Apothekers,
Drogisten, Tabaksverkoopers en Suikerbakkers vier, van de Scheepstimmerlieden
te Vlissingen twee penningen.
Het metaal der penningen is soms lood, meestal koper of brons, voor den Deken
en de overlieden vervaardigde men een zilveren penning. Doch van de koperen en
bronzen, soms zelfs van de looden penningen, wist men iets aardigs te maken en
waar men de hand kon leggen op een stempelsnijder van den Provincialen Munt - ik
denk aan de penningen, die Johannes Looff († 1651) voor Middelburg, Vlissingen
en Goes vervaardigde -, ontstonden ware kunststukjes, die ook naar alle regelen der
kunst naar den fraaien stempel habiel gegoten werden. Het aldus ontstane aantal
gelijksoortige penningen werd door insnijden of inslaan van opvolgende nummering
voorzien, dat hen bruikbaar maakte voor de contrôle. Naast deze gegoten of geslagen
penningen bestaat een groot getal gegraveerde, die natuurlijk nog aantrekkelijker
zijn, omdat zij iets eigens met zich meedragen, dat den burijn van den graveur
verraadt. Uitzonderingen daargelaten, kan men zelfs rayons- of stadsgewijze de
gegoten (geslagen) dan wel de gegraveerde penningen onderbrengen. Zoo heeft 's
Hertogenbosch voornamelijk gegraveerde penningen, waarvan wij hier wel het
fraaiste exemplaar, den penning van het S. Martinus of Lintwerkersgild, afbeelden.1)
Zeeland en Holland kennen voornamelijk slechts gegoten of geslagen penningen,
maar Delft en Zierikzee hielden wel weer eens van een gegraveerden, waarschijnlijk
beschikkend over een geschikt ambachtsman. De Amsterdamsche penningen zijn nu
eens gegoten, dan weer gegraveerd. Daarentegen zal men uit de Noordelijke
Provinciën (Leeuwarden en ook Groningen hebben een schat van penningen
opgeleverd) slechts gegraveerd werk aantreffen. Men krijgt den indruk, dat daar de
graveur nogal eens naar eigen inzicht werkte: de - meest 18de eeuwsche - penningen,
die tot één gild behooren, verschillen onderling geducht. Ja, en daar in het Noorden
wilde een Mr. Koeckbacker, een Mr. Timmerman, graag zijn familiewapen, of wat
daartoe werd gefantaiseerd, op den penning geplaatst zien, een mode vooral ook in
Harlingen, Workum en Franeker nagevolgd. In die nu kleine plaatsen veroorloofden
zich ook wel anderen dan de gilde-overlieden zich zilveren penningen, want

1) Gildepenningen vindt men o.a. afgebeeld in den Atlas, behoorende bij Mr. Jacob Dirks' De
Noord-Nederlandsche Gildepenningen, 2 dln., Haarlem 1878.
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het meerendeel der penningen, van daar bekend, is van dit edel metaal. Uit deze
contreien beelden wij hier af de voorzijde van een tot nu toe onbeschreven
schipperspenning van Leeuwarden of Grauw met fraaie Oostzeekof en wij merken
hierbij op, dat meestal deze Noordelijke penningen géén nummer dragen. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat daar de penningen weer minder gebruikt werden als
contrôlemiddel, doch de beteekenis hadden van een persoonlijk sieraad, misschien
legitimatiemiddel, misschien herinneringsteeken aan den dag, waarop men Meester
of Overman werd.
In Zeeland (Middelburg, Vlissingen en Zierikzee) hield men ervan den naam van
den Overdeken, den Deken (vooral de Overdeken was een deftig man, géén
ambachtsman, en wordt op de penningen steeds als ‘Heer’ beduid), de namen der
overlieden (beleeders), ook dien van den gildeknecht (Knape), op den penning te
plaatsen, zoodat de penningen voor genealogisch onderzoek nog steeds van belang
zijn. De hier afgebeelde makelaarspenning van Middelburg (1667), waarop (voorz.)
een makelaar, die twee kooplieden te samenbrengt, de gegraveerde Zierikzeesche
Kramerspenning, zijn daarvan aardige voorbeelden. En wat dunkt u ten slotte van
den fraaien gegoten penning der Vlissingsche Scheepmakers (1654), waarop als
overdeken Cornelis Lampsins vermeld staat, met het lam te zijner eere, denzelfden
bij wien de Ruyter aan het groote wiel draaide?
Dekens en overlieden werden, zooals gezegd, in den regel begiftigd met een
zilveren penning, afslag of afgegoten van den gebruikelijken stempel der koperen.
Deze overmanspenningen behooren, daar zij vaak nog van een bijzondere opdracht
voorzien zijn, als speciale unica natuurlijk tot de zeldzaamheden en zijn uitgezochte
préciosa voor verzamelaars. De overmanspenning van het Amsterdamsche
Turfdragersgild, ten name van Klaas Hooy (men lette op zijn wapen), vindt hier een
plaats.
De makelaarspenning van Middelburg toont u reeds de fraaie 17de eeuwsche
kleederdracht; tal van gildepenningen zijn bruikbaar materiaal voor de kennis der
costuums: men zie de aardige 16de eeuwsche dracht op den penning der
Middelburgsche Zijden-, Wollen- en Lakenverkoopers van 1595. Maar folkloristisch
zijn zij ook van belang voor de kennis der oude werktuigen, die met trots op de
penningen worden afgebeeld, op den Kuiperspenning van Middelburg b.v., die tevens
wel een der oudste penningen is; de schoenmakerspenning van Vlissingen van 1738
(fig. 2) is hiervoor ook een fraai specimen. Deze afbeelding van werktuigen of
vervaardigde voorwerpen (een schoen, een hoed) maken onze gildepenningen ook
zoo aantrekkelijk voor Amerika: tal van exemplaren verdwenen naar de landen van
overzee, waar een rijkgeworden fabrikant graag deze stukken bezit met de
afbeeldingen der werktuigen en producten, die hem of zijn voorvaderen zegen
brachten!
Ik beeld hier ook af den penning der Middelburgsche broodbakkers (1656),
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met de aardige broodjes en krakelingen, waarvoor de Utrechtsche
broodbakkerspenning van 1650 niet onderdoet; om ten slotte te wijzen op den zeer
zeldzamen penning der Vlissingsche Banket, Pastei en Peperkoekbakkers, waarop
de pauwenpastei doet denken aan zoo menig 17de eeuwsch stilleven of aan Jan Steens
‘De Woede van Ahasverus’, dat wij in 1926 op de tentoonstelling in Leiden konden
bewonderen.
Van humor zijn onze penningen ook niet ontbloot: de Middelburgsche
schoolmeesters, trotsch ook op hun mondje Fransch, plaatsten op hun penning van
1628 twee gekruiste ganzenpennen met de woorden ‘Vive la Plume’ en toen in 1654
de Vlissingsche Scheepmakers met hun penning voor den dag kwamen (voorzijde
van fig. 1), waarop het stadswapen (een antieke flesch met twee ooren) werd
afgebeeld, waren zij wel zoo weinig nuchter om ‘Vive la’ er onder te plaatsen. De
fruitverkoopers te Middelburg lieten in 1691 een koperen penning slaan: Adam en
Eva met slang en volgeladen vruchtboom prijken er op!
Met ernstige levenslessen, met rederijkersgeleerdheid, pronken graag weer andere:
de Utrechtsche apothekers leeren ‘olim meminisse juvabit’, hun wijnkoopers ‘Te
veel is Fenijn’; het Vlissingsche Schuitmansgilde leert ‘Eendrachtich met Godt
Almachtyc’, de Timmerlieden ‘Weest tsamen eendrachtich’. Er bestaat een prachtige
gegoten koperen begrafenispenning der Amsterdamsche horlogemakers met de
spreuken: Stat sua quicque dies: yder is syn dach gestelt; vario gressu una via:
verscheide paden, maer eene wech. Denzelfden maker is de penning der
Amsterdamsche Kramers toe te schrijven met de woorden: Mors iusti via coeli: der
vromen doot den wech des Heemels, en in Domino speranti misericordia: Die Godt
vertrout verkrycht genade. De Vettewariers van Middelburg rijmen op hun penning
van 1698: Dat Welvaart en Segen sy rijck en milde Bij al de Leden van 't Vette Wary
Gilde. Is voorts niet de Amsterdamsche sleeperspenning van 1619 naast den tinnen
Haagschen Begrafenis Penning van de Coetsiers Busse (1715) een alleraardigst
overblijfsel uit de tijden, toen men nog geen Wet op de Openbare Middelen van
Vervoer kende?
Ten slotte: de helaas zeer zeldzaam geworden gegraveerde koperen penningen
van het Sint Victors- of Molenaarsgilde te Amsterdam zijn de dragers van allerlei
soorten molens en hebben hun groote waarde voor hen, die den molen cultiveeren,
zooals de talrijke penningen der verschillende schippers- en schuitenvoerdersgilden
door het afbeelden van oude schepen aantrekkelijk zijn voor hen, die zich voor het
scheepvaartgebied interesseeren. Een enkele maal ontmoeten wij zelfs een oud
gebouw: de Amsterdamsche Makelaarspenning beeldt de Koopmansbeurs van binnen
af, die der Waagdragers de oude Waag.
Naast deze eigenlijke gildepenningen kent de wetenschap nog buspenningen en
buurtpenningen.
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De bussen waren dikwijls nevens, doch door het gilde ingesteld, hetzij voor de
meesters en knechten, hetzij voor ieder dezer groepen afzonderlijk. Ze komen veel
overeen met wat wij thans particuliere zieken- en begrafenisfondsen noemen. Het
deelnemen aan begrafenissen, het dragen, was een aanzienlijke plicht der busgenooten
en het spreekt van zelf, dat hiervoor weldra penningen ontstonden. Ik noemde reeds
den penning der Haagsche Koetsiersbusse. Het is aardig te vermelden, dat b.v. in
Delft die oude 17de eeuwsche bussen nog bestaan als zieken-fondsen. Zij hebben
natuurlijk geheel het oude karakter, om lieden uit een bepaald ambacht te verbinden,
verloren en, voor zoover zij nog leden aannemen, kan iedereen er deel van uitmaken.
De schoenmakersbus, de linnenweversbus bestaat daar nog onveranderd; de namen
der beschermheiligen, resp. Sinte Crispijn en Sinte Erasmus geraakten in het
vergeetboekje. In de archieven zijn nog wel trouw bewaarde penningen aanwezig.
Voor de buurtpenningen moet men in Den Haag zijn. In geen enkele stad kwamen
die instellingen zoo zeer tot bloei als dáár: de bewoners derzelfde buurt vereenigden
zich, onder een van overheidswege gegeven keur, tot onderlinge bescherming en
bijstand (begraven) en tot het bewaren van rust en vrede in de buurt. Ook zij hadden
hun Deken en Overlieden, hun buurtknecht; de jaarlijksche gemeenschappelijke
maaltijd speelde, als bij de gilden, een groote rol. Zij gaven ons alleraardigste, thans
zeer zeldzaam geworden penningen, waarop de naam der buurt nogal eens
gesymboliseerd wordt. De Katerstraat, de Molenstraat, de Pape- en Nobelstraat, de
Poten, de Begijnenstraat lieten ons hun penningen na met het begijntje, den molen,
den monnik enz. Het Gemeente-Museum te 's Gravenhage bezit daarvan een zoo
goed als volledige collectie.
Onze tegenwoordige buurtvereenigingen zijn geen overblijfselen uit ouden tijd,
doch ontstonden in latere jaren.
De gilden, wij zeiden het reeds, leden na 1798 een kwijnend bestaan; in 1812
werden ze voor goed afgeschaft, slechts achterlatend de Commissarissen, belast met
het beheer der fondsen van voormalige gilden afkomstig. Hier en daar werden de
aanwezige penningen bij de overheid ingeleverd, waardoor men in sommige stedelijke
musea nu nog goede exemplaren der gildepenningen aantreft. Overigens zijn deze
penningen, waar zooveel numismatische kabinetten der 19de eeuw niet behouden
bleven, verdwenen of vrijwel onvindbaar geworden. Slechts als in vroeger tijden, in
groote steden en bij groote gilden, een aanzienlijk aantal penningen van één type
vervaardigd werd, komt men nog wel eens een exemplaar in den handel tegen. Witte
raven gelijk werden ook deze overblijfselen van het oude ambacht en van vroeger
gemeenschapsleven.
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Pelgrimstocht
door J. Slauerhoff
Naar Tsjing Tsjao Foe was ik verbannen, ver
Van Tsjang An waar het leven bloeit aan 't water
Het volk verhaalde dat een lotusvijver
Achter de bergen in de vert' moest zijn.
Ik trok door de woestijn, de stofstorm woei
Mijn huid, mijn oogen droogden uit.... ik vond
---------------Een wed in 't midden van een zoutmoeras
Daarin de reine lotus van Tsung Hai
Die wegstierf in het scherpe zoute water.
Als stollend bloed lag op de witte bladen
Rood zand dat de woestijnwind liggen laat.
Het lot der menschen is 't in ballingschap
En staag vervreemd te leven van de plaats
Waar zij 't best kunnen aadmen, 't vruchtbaarst leven
Of hij vertoornt toch een of de andre macht:
De Goden of de geesten of de keizer.
Maar dat een vlekkelooze lotusbloem
Die enkel leeft om reinheid te bewijzen
Om door de zachte wind gestreeld te worden
Om wandlende jonkvrouwen 't oog te streelen
Moet groeien in met zout verzade grond,
In t' midden van een grauw en doodsch moeras,
Geschonden door de korzelige wind,
Nimmer genaderd door een vrouw die glimlacht,
Dat is een lot met 't mijne niet vergelijkbaar.
Ik ben niet meer om ballingschap verbitterd
Als offer laat ik mijn verlangen achter
Keer onverschillig weer naar Tsjing Tsjao Foe.

(PO TSJU I)
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Uitzicht op Macao van Monte af
door J. Slauerhoff
Monte wordt door den dageraad ontmanteld.
Bergtoppen komen boven 't donker bloot.
Op smalle strandstrook ligt een boot gekanteld,
Brengt men een paarderoover jong ter dood.
Een stad die stil, een havenkom die zand werd
Maar diep genoeg bleef voor de jonkevloot.
Is in de stegen het bestaan veranderd?
Nog even zeker werkt pest, hongersnood.
Steeds brengen vrouwen kindren in het leven
Doodmoede grijsaards sterven in het stof.
De jonken varen in en uit sinds eeuwen
Een schot lost dag en nacht des avonds af.
Zoo is toch alles als weleer gebleven
Dat zonopgaan, dat schot, dat zeilenreven,
Het in ellende onbegrijpelijk streven....
Ik hoor mijn stappen klinken in den hof.
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Amoralis
door A.H. van der Feen
I
Onvrede
AMORALIS' vrouw heette Rodiva; zijn kinderen waren Abel en Resi genaamd;
Amoralis' moeder, de oude Wigge, woonde bij hen in.
Wigge was stilaan in heur ouderdom verzonken; ze wist alleen nog van haar jongen
tijd; het leven van vandaag vergleed in een onklaren droom; ze zat uren voor het
spinnewiel en duwde met een bultig gestopte kousenvoet de trapplank; dan ging het
rad in hortende schokjes rond, nu voor- dan achteruit en de oude bevende vingers
beroerden de vlasvezelen, die nooit gesponnen raakten.
Maar achter de verdofte oogen spon en weefde de herinnering de schoonste
tafereelen, zoo bekorend, dat rond den ingevallen mond lachrimpels trokken en in
de bolle kaakjes nog putten vielen; roerloos bleef ze dan zoo een wijle.
Dan fluisterde Abel en Resi, die bij haar op den grond zaten en keken naar het
draaien van het wieltje, heel zacht: ‘Moeder.... moeder.... Grootje lacht weer....!’ en
dan legde Rodiva een vinger op de lippen en bleven de kinderen al maar opzien naar
Grootje's gezicht, in stille verwonderde aandacht en wachtten geduldig, tot de glimlach
doofde.
Waarna Grootje's voet plots de trapplank weer drukte, het wieltje schokkend
rondging en de bevende oude vingers opnieuw het vlas beroerden, dat nooit gesponnen
werd.
Amoralis was groot en levenssterk; zijn handen waren eeltige bonken van kracht,
zijn schouders waren rond en breed; zijn groote kop met het zwarte krullende haar
stond in rechte onverzettelijkheid op den zwaar gespierden hals.
Soms als hij naar de kinderen keek, beefde er een weekheid om den forschen
mond, maar zijn oogen waren donkergrijs en somber en hard.
Toch gebeurde het, dat hij neerzat en er in die oogen een glans kwam van verre
verre peinzing en dan trok ook een vreemde lach om den mond, die anders nimmer
lachte.
Dan riepen Abel en Resi, zoo die speelden aan zijn voeten, luid en kraaiend:
‘Moeder.... moeder.... vader lacht weer....!’
Haastig en aanmoedigend knikte Rodiva de kinderen dan toe; die klommen
gelijkelijk in drokke speellust op Amoralis' knieën en juichten: ‘Hola, paardje.... ju....
ju....!’ Dan schokte Amoralis op als uit een droom, de lach vergleed, maar de hand,
die de kinderen streelde, was zacht en teer-voorzichtig.
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In die dagen was Rodiva jong en blond en zwanger; heur oogen waren blauw als de
lentehemel, doch rond de volle roode lippen treurde soms een zachte lijdenstrek.
Maar Abel en Resi verklapten nooit fluisterend of juichend, dat hun moeder lachte,
want de lach was altijd op Rodiva's gelaat, wanneer de kinderen naar haar opzagen.
De woning was klein en lag in schamelen eenvoud aan den voet van den altijd groenen
dijk.
Er waren scheuren in den muur; daar staken 's winters de warrige stroosprieten
uit van de spreeuwennesten, maar 's zomers was dat al bedekt door het welig blad
van den druivelaar, die er zijn groengouden trossen liet bengelen als de Herfst het
blad verbronsde.
De spreeuwen pikten haastig en gulzig in die zoete en sappige bellen. ‘Hu.... hu....!’
joegen dan Abel en Resi, maar Rodiva zei: ‘Laat ze toch; de vogels wonen in ons
huis, ze moeten ook eten.’
Op het kleine erf was de pomp en de oude vlierboom met zijn witte bruidsboeketten
voor de bijen en zijn donkerpaarse kralen voor de spreeuwen, waarna de bleekgroene
filigraanschermpjes achterbleven, waarmee Abel en Resi gillachend elkaars gezichtjes
bekriebelden; ook waren er wel bleekroode en gele stokrozen aan hooge stengels,
die grootje Wigge er geplant had als artsenij, en eindelijk waren er de moeskruiden
en groenten en op een steenhoop de kist met houten tralies, waarachter de vochtige
roode oogen van witte konijnen schichtig glansden.
Een breede plank voerde over de sloot naar den onderlangschen dijkweg. Abel en
Resi wisten, dat aan de andere zijde de weerwolf loerde op kleine kinderen, die
zonder vader of moeder over de plank gingen - Grootje had hem zelf gezien - en dus
bleven zij 's avonds voor de plank staan en keken hunkerend den dijk af, tot Rodiva
zei: ‘Daar komt vader! Nu is de wolf weg!’ Dan ratelden hun snelle klompjes over
het hout van de plank en klommen hun rappe lijfjes in toomelooze haast door het
gras den dijk op, vader tegemoet.
Amoralis was daglooner bij een boer, wiens rijke hoeve een goed half uur dieper
in den polder lag.
Het moest vroeg in den zomer zijn, als de zon reeds boven de kim stond, zoo hij
de woning verliet en ook dan alleen was het klare licht nog aan den hemel, als hij
thuis kwam.
Zaterdagsavonds was zijn gang vlugger bij het huiswaarts keeren; dan wierp hij,
nadat hij was binnen getreden, met Abel en Resi aan de hand, de guldens rinkelend
in Rodiva's schoot, at veel en zwijgend van het wachtende maal met het stuk schapenof paardenvleesch, het feestgerecht als besluit van de doorzwoegde week.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

34
Lang en rustig placht hij dan neer te zitten, zonder het anders zoo wrevelig verlangen
naar stilte en slaap; zijn donkergrijze oogen gingen dan naar Rodiva en de kinderen
en de oude Wigge en dan was er nimmer de vreemde glimlach en de peinzing naar
verre, verre dingen in zijn blik.
Daarom zong Rodiva dan zacht een wijsje, terwijl ze kleertjes naaide voor het
wordende kindje; de oude Wigge soesde tevreden naast heur spinnewiel en in de
bedstede droomden de kinderen.
's Zondagsmorgens was Amoralis al buiten, nog vroeger dan in de week en werkte
in zijn kleinen hof bij de konijnen en den druivelaar, den bloeienden vlier en de
stokrozen. Dan verzorgde hij zijn groenten, zijn aardappelveldje, zijn driekroppers,
zijn snijsla en ajuinen, tot de klok begon te luiden voor de vroegmis.
Dan kwam Rodiva hem roepen en kleedde hij zich haastig, dronk de zwarte koffie
en ging met Rodiva langs den dijk naar de kerk en praatte onderweegs en later, op
den terugweg, over de kinderen en het komende wichtje en de oude Wigge; altegader
goede en teere dingen van hun beider leven.
Dien Zondagmiddag toen ze te twaalven gegeten hadden, Rodiva zacht neuriënd de
vaat wiesch, de oude Wigge droomerig de kralen van heur rozenkrans verschoof met
de dorre vingers en de kinderen speelden met ronde kiezeltjes, die ze lieten rollen
over den proper geschuurden vloer, zat Amoralis schrijlings op een stoel voor het
venster en keek over de bloeiende calceolaria's en geraniums naar buiten, tegen de
groene helling van den dijk.
Hij rookte en verblies den blauwen damp tot een teeren nevel, die achter de bloemen
de ruiten deed beslaan; zijn donkergrijze oogen staarden in dat waas, waarin de
bloemen en het groen verijlden tot wondervreemde gestalten; zijn oogen begonnen
stilaan te glimmen en over zijn gelaat trok de verre peinzende lach.
Hij hoorde het gekletter der keitjes niet meer, die de kinderen lieten rollen over
de roode plavuizen, noch hun juichende of krakeelende stemmetjes noch de voetstap
van Rodiva, die ineens het neuriën staakte, op hem toetrad en stilstond, vlak bij hem
en keek.
Hij schrok van de hand, die ze zacht op zijn schouder legde; in een snok was de
glimlach van zijn wezen weggerukt en viel de sombere wrevel er op terug, maar hij
zag haar niet aan; Rodiva vroeg nooit met woorden, alleen met heur oogen; op een
vraag in woorden had hij het antwoord wel geweten, maar voor haar vragende oogen
was hij bang.
‘We zouden gaan kuieren met de kleinen,’ sprak ze zacht.
Hij sprong dadelijk op, gewillig en dan ineens druk, met een snelle verglijding
van zijn blik langs Rodiva's oogen naar de kinderen, klapte hij rumoerig in zijn
handen en riep: ‘Allo.... jongens.... we gaan d'r op uit!’
‘Maar eerst de poes binnen,’ zei Rodiva.
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De kleine roodbruin gelokte Resi trippelde haastig naar de voordeur en vleide met
heur stemmetje in den hof: ‘Poes.... poes.... witje.... witje... kom dan! ....’ en even
later trad ze alweer binnen, de witte vacht van de poes, die haar donzen pootjes stijf
gestrekt hield, tegen het tengere kinderlijf gedrukt. ‘Zoo.... bij Grootje....’ beval ze
wijs en dan legde ze het dier in den schoot van de oude Wigge, die met een
mummelend glimlachje knikte.
Abel en Resi kregen elk twee cent van Amoralis, om straks koek te koopen; ze
knepen de geldstukjes vast en warm in de kleine knuistjes en aan Grootje moesten
ze toen vragen, wat het ditmaal voor haar zou wezen, pepermunt of zuurtjes.
Ze riepen en schreeuwden en joelden het toe naar de doove ooren, tot de oude
vrouw ze kalmeerde met een trillend opgeheven hand en zei: ‘Och.... och.... 't is al
goed, lievekens....’ en ze keek nog glimlachend naar de deur, waaruit ze waren
weggejoeld, toen het geluid der juichende stemmetjes buiten reeds lang was
verstorven.
De wandeling was goed geweest in tevreden keuveling en zacht gepraat rond en
om de drukblije kinderen; en in Amoralis was telkens de bezorgdheid om Rodiva's
zwangerschap: ‘Of het niet te ver was....’ ‘of ze niet rusten wilde....’
In Rodiva's oogen was diep-in een even vochtige glans van vreugde en die bleef
er lang, ook nog, toen ze al weer terug waren in het huisje, de kinderen sliepen en
de oude Wigge, mummelend op haar Zondagsche snoeperij er de stille wake hield.
De avond was warm en doorgeurd van zoetzwaren hooibroei; over de simpele
woonst en den rijken polder stond de hemel met de gouden sterren gekoepeld; een
roode maan rees scheef en onnoozel uit den verren einder; alom kwaakten de kikkers.
Amoralis zat in het gras tegen den dijk en deunde op zijn harmonika, Rodiva naast
hem, zong zacht de wijsjes mee; ze keken droomerig voor zich uit; het was de stille
roerlooze vrede van den laten zomeravond. Als er een deuntje uit was, kwekten de
kikkers harder, een ratelend koor van onmetelijke uitgebreidheid, met plotselinge
solo's, grotesk en verbluffend en soms verrassend dichtbij.
Boven langs den dijk, nog ver weg, klakten paardehoeven aan; Amoralis wendde
het hoofd in de richting van het geluid en Rodiva deed desgelijks; het was een sjees;
ze naderde snel en daverde weldra voorbij, achter hen, met flakkerende gele lichten;
de ijzeren wielbanden spatten vuur.
‘Goeden avond!’ riep een jolig-grove stem uit de donkere omhuiving van boven
en Amoralis en Rodiva wierpen den groet terug, wendden andermaal het hoofd en
keken het voertuig na, dat snel vergleed in het rosse schijnsel.
Toen ook de hoeveklotsing was verstorven, zei Rodiva:
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‘Wie was het?’
‘Ik kon het niet zien.’
‘Een vreemde?’
‘Ik dacht zijn stem te herkennen.’
Ze zwegen, maar als Amoralis' hoofd gewend bleef naar de richting, waarin de
sjees verdwenen was, zei Rodiva zacht:
‘Speel nog wat.’
De harmonika zuchtte even; toen hervatte Amoralis zijn spel en deunde een traag
sleepend, lusteloos wijsje.
Rodiva zong zachtjes mee, maar heur stem beefde wat; ze keek voor zich uit in
den polder, waarover een violette schemering begon te klaren.
Uit den strakken hemel vluchtte een ster, vonkenschietend langs een gouden baan.
Ineens liet Amoralis de harmonika op de knieën zinken; de muziek verstierf in
een klagende kreet.
Door Rodiva voer een huivering; ze keek zijwaarts op naar Amoralis met angstige
vraagoogen, die even lichtten in het vale duister.
Maar Amoralis wendde het hoofd niet, een norsche trek lag verbeten rond zijn
kaken; hij stond op.
‘Vooruit.... 't wordt weer Maandag.’
En zonder verder iets te zeggen liep hij den dijk af en het huisje in.
Rodiva volgde en boog het hoofd.
Binnen was het zwak rosse schijnsel van de laag brandende petroleumlamp; het
was er dompig en warm; de oude Wigge dutte naast de bedstede der kinderen.

II
Openbaring
Dien Maandagmorgen trok Amoralis weer naar de verre hoeve in den rijken polder,
waar hij het dagelijksch brood verdiende met zwaren arbeid. Tusschen de velden
met bieten en graan ging hij over den kalen kleiweg, diep doorgroefd met karresporen;
als kleine verdroogde slooten waren die sporen; in het voorjaar, in den regentijd,
hadden de wielen der zware karren ze daarin gesneden en enkele zaden waren
weggeschokt en in de sporen gevallen. Nu bloeiden daar een paar eenzame
paardeboonen, wat tarwehalmen wiegden er hun geladen aren en een groote violette
papaver straalde er koninklijk.
Amoralis liep er langs met gebogen hoofd, zijn grove schoenen vermeden
voorzichtig die eenzaam bloeiende levens, al eischte dit mijden ook een grooteren
stap, een kleinen omweg soms in zijn haastigen gang.
De morgenwind trok door van het zuidwesten; daarom hoorde hij zoo
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duidelijk de klok van den dorpstoren; vijfmaal dreunde die; het geluid sloeg hem in
den rug.
Uit een zijzak van zijn zorgvuldig gelapte jas stak de gekurkte hals van de paap
met thee; over zijn schouder hing de blauw katoenen zak met brood en spek.
Hij had slecht geslapen; de onvrede, als zoo dikwijls aan het einde van den
Zondagavond, had hem in vreemd-onklare wrevelstemming wakker gehouden en
zijn gedachten waren gesprongen, wild, wild, zonder houvast met wonderlijke
onbegrepen visioenen.
Bij zijn slapen en in zijn oogkassen gloeide het; zijn gansche lijf was klam; het
bed was nauw en hij had zich niet durven roeren, om Rodiva, wijl ze zwanger was
en in haar zorg voor de kinderen toch al zoo licht sliep; een muispiepen deed haar
ontwaken.
Voorbij een kleine hoeve was een breede watergang, waarover de brug lag met
de witgeschilderde leuningen.
Meestal op zomermorgens geurde dat water en zoog Amoralis zijn heldere
frischheid in als een koelen dronk, maar nu, na de dagenlange hitte en de trage spuiïng,
was het troebel geworden en een wee-zoete rioolstank hing er zwaar omtrent.
Ineens bleef Amoralis verwonderd staan en speurde om zich heen; hij had een
kreet gehoord, maar een volgend oogenblik viel zijn begrijpen en handelen samen.
Er lag een kind in het water, naar benee gegleden was het langs den versch
afgestoken kant.
Zoo snel ging Amoralis' lijf in het reddend toeschieten, dat hij tot de heupen in
het water plonste; zijn voeten verzonken en woelden in den weezachten modder.
Maar hij had het kind gegrepen, een klein meisje, dat even drijvend gebleven was
op heur rokjes.
In zijn groote sterke handen droeg hij het ijlings op, zette het op den weg en dan
met vreeselijke oogen en een bangmakende dreiging:
‘Gauw naar huis.... potverhier en.... gauw!’
De kleine bloote voetjes gingen te klapper over den harden weg.
Amoralis keek het kind na tot het huilend in de kleine hoeve verdwenen was, dan
wendde hij zich om.
Hij voelde in zijn schoenen het water trinselen tusschen zijn teenen, het zoog, het
piepte; hij trok zijn schoenen uit, liet het water wegloopen, drukte dan het vocht,
stroopend vanaf zijn dijen, naar onder; een rioollucht sloeg van hem in een kwalijke
damp.
Toen hij de natte schoenen weer geschoven had over de doorweekte kousen en
voortging, miste hij een kleine zwaarte op zijn rug: het brood.
Verschrikt keek hij om zich heen, dan zag hij; rond een uitstekenden
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boomwortel in de afgegraven glooiïng lag het witte bandje geslingerd. Nu langzaam
en voorzichtig daalde hij opnieuw af, greep het bandje, trok de druipende broodzak
op uit het stinkende water.
Voortloopend zwaaide hij den zak aan het bandje in het rond; de druppels fonkelden
in het zonlicht tot een stralenkrans en de dorre aarde zoog ze in als een lafenis.
Even voor de rijke hoeve, waar Amoralis werkte, hurkten wat schamele huisjes
bijeen tot een buurtschap; hij schreed er haastig langs, want zoo hij slechts even te
laat kwam, ging er een uurloon verloren.
Het gillend opjanken van een hond, het geluid van een schelle vrouwestem, de
rinkelende slag van een nageworpen emmer, deed hem het hoofd wenden. Toen
schoot het gele dier hem voorbij, de staart tusschen de pooten, de ooren angstig
gelegd langs den kop; verder op den weg bleef het sidderend staan.
Het was een schurftige zwerveling, het gore vel vol kale bleekroode plekken als
schroeiwonden, waardoor de ribben en botten schenen heen te breken. Amoralis trok
zijn broodzak open, haalde de doorweekte boterhammen er uit, nam de reepen spek
er af.
‘Hier.... Fikkie.... toe.... hier....!’
De hond naderde in wantrouwige aarzeling, de oogen met bloed doorloopen,
rillingen trokken door het vuile schonkige lijf.
‘Toe.... stakker.... hap dan....!’
Ineens met een grauw, schoot het dier toe, hapte naar het spek.
Amoralis uitte een kreet van pijn; de hond had hem bij het toehappen in de hand
gebeten; uit drie venijnige diepe wonden welde het bloed; hij sloeg de druppels af,
zoog de wonden uit.
Toen luidde in de verte de werkbel der hoeve; Amoralis vloekte, hij kwam dus te
laat en had een uurloon verspeeld.
Boer Gerke was getrouwd met de rijke weduwe van den vorigen eigenaar der hoeve;
er was een kind uit het eerste huwelijk, een onnoozele, die bij zijn stiefvader werkte
als arbeider in het bedrijf, terwijl zijn moeder steeds te bed lag.
Boer Gerke zei, dat ze tering had en niet lang meer kon leven, maar anderen
fluisterden dat heur hart krank was van leed om den onnoozelen zoon; ook zinspeelden
sommigen op een langzaam werkend gif....
Maar boer Gerke was rijk en had al het geluk der rijke lieden; hij at en dronk wat
hem lustte en droeg mooie kleeren en werkte zooveel en zoo luttel als hem goeddacht.
's Maandags reed hij naar de markt op zijn vurigen hengst en elke vrouw, die hij
begeerde, was de zijne.
De onnoozele heette Niel; hij was lang en mager; hij kon niet spreken, stiet maar
wat rauwe klanken uit; in zijn groote lichtblauwe oogen was staag een verwachtende
angst.
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Maar voor Amoralis was het altijd of die oogen iets vroegen en daarom knikte hij
den onnoozele toe, zoo menigmaal diens blik den zijnen trof.
Toen de zon rees was de hitte weer gekomen; rondom de hoeve trilde allerwege
de lucht.
Amoralis mestte den stal uit, moest kuischen en schrobben en Niel droeg stil het
water aan in emmers, die hij vulde bij den put.
Die put was wel honderd ellen van de staldeur en de weg erheen lag open in den
fellen zonnebrand.
In den stal hing de warm-zoete wasem van de mest; een aureool van gouden vliegen
ronkte om Amoralis hoofd; het zweet droop langs zijn wangen in zijn hals, zijn
donker haar hing in natte vlijen langs zijn ooren, maar hij was sterk en levenskrachtig
en voelde kou noch hitte, zoo de werklust hem bezielde.
Toen de onnoozele wederom terugkeerde met de zware volle emmers en die
neerzette bij Amoralis, wendde hij zich schielijk om, wankelde en sloeg te gronde.
Amoralis schoot toe, bukte zich, hief het hoofd van den gevallene, zag Niels oogen
wonderlijk draaien, zoo, dat ze een wijle wit leken, dan sloten ze zich, openden zich
andermaal, vielen wederom toe.
Amoralis sprenkelde wat van het koele water over de slapen van den bezwijmde,
die rochelend ademde, wies dan het blauwwitte gelaat met een doordrenkten neusdoek
en overlegde: Indien ik hulp ga halen, zal de boer komen, Niel een schop geven en
zeggen: ‘Sta op, lui beest!’ En helpen kan toch niemand. Indien Niel gestrekt blijft
liggen en ik houd zijn hoofd koel, dan zal hij straks misschien weer ontwaken en
beter zijn.
Dus nam Amoralis het lange magere lijf van Niel op, verwonderde zich hoe licht
het was, droeg het naar de koelste plek in den stal, legde een bos stroo onder het
hoofd en ging dan voort met zijn arbeid.
Nu haalde hij zelf het water door de zonneschroeiïng, bezemde en schrobde en
wiesch telkens opnieuw Niel's gezicht met het versche koele water uit den put.
Toen hij den laatsten gang gedaan had en juist met de emmers in den stal trad, zag
hij daar boer Gerke, die bij Niel stond en hem een trap in de lenden gaf.
‘Sta op, lui beest! Slaap als je te bedde ligt!’
De onnoozele schokte op, of hij ontwaakte, kwam halventlijve overeind.
‘Hij is bezwijmd door de hitte,’ zei Amoralis.
‘Ik vraag je niets,’ snauwde de boer, ‘en je doet werk, dat je niet gelast is.’
Amoralis zweeg en ging voort met kuischen, wischte met zijn hand het druipende
zweet, dat in zijn oogen ging steken, van zijn voorhoofd weg.
De verbolgen boer verliet vloekend den stal en Niel stond nu weer over-
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eind en trilde op zijn lange dunne beenen; zijn flauwe groote oogen keken naar
Amoralis en daar deze wederom meende, dat ze iets vroegen, knikte hij hem weer
toe, gelijk hij placht te doen en mompelde iets tusschen zijn tanden.
Toen het schaftuur was aangebroken, voelde Amoralis een grooten honger, maar
hij hield zich ditmaal ver van de anderen, die tezamen lagen in de schaduw der groote
abeelen en zette zich te rusten op een steen tegen de noordelijke zijde van den stal.
Daar dronk hij met kleine teugen de lauw geworden thee uit de paap, keek voor
zich uit in de bezonde velden, waarboven de lucht trillend kolkte.
Hij trok een grashalm uit om er op te kauwen; na een wijle kwam Niel, nog met
de broodkruimels op de lippen; hij keek naar Amoralis, zonder eenig geluid te geven,
zette zich nevens dezen, trok ook een grasje uit, bekauwde het desgelijks.
Zoo bleven ze getweeën zwijgend zitten tot de harde bel ging: het einde van den
schafttijd.
Er viel een zware karrewei te doen; boer Gerke had weer een groot stuk land gekocht,
dat aan zijn hoeve grensde en nu het hek laten verwijderen, dat op de scheidingslijn
der perceelen stond.
Dat hek was nog te goed voor brandhout en dus werd het uit elkaar genomen en
Amoralis droeg de stukken langs de ladder op naar de vliering, boven in de schuur.
Niel hielp bij het aandragen en boer Gerke liep er omtrent en rookte een kostelijke
sigaar, waar een breeden gouden band om zat.
Daar de vliering reeds vol stond met opgetaste kisten en vaten, stapelde Amoralis
de zware stukken voorzichtig op den rand van het trapgat.
‘Ze kunnen niet vallen, als je er niet aan stoot,’ sprak hij dan tot boer Gerke, als
deze op de vliering was gekomen en toezag bij het stapelen.
Niel stond beneden met de laatste stukken en zag omhoog, maar wendde plots den
blik, want hij had de oogen gezien van zijn stiefvader, die hem beloerden van achter
den houtstapel.
‘Het is zoo gedaan; ik haal de laatste stukken,’ zei Amoralis nog, terwijl hij de
ladder afging.
‘Ze zullen storten,’ sprak de boer, als de stapel wiebelde onder zijn handdruk, ‘in
de koestal hangt een touw aan de deur, haal dat, we zullen het binden.’
Amoralis knikte en ging; Niel stond nog onder het trapgat en volgde hem met zijn
flauwen vragenden blik.
Juist toen Amoralis naar buiten wilde treden, was er achter hem een geluid, dat
hem om deed kijken en geen seconde later was hij teruggeijld en had hij Niel
weggesnokt van onder het trapgat.
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De houtstapel stortte met donderend geweld omlaag.
De onnoozele lachte; Amoralis keek naar boven, waar het even stil bleef.
Toen kwam boer Gerke langzaam de ladder af.
‘Ik heb het je wel gezegd; het was slecht gestapeld,’ sprak hij.
Amoralis antwoordde niet, zag den boer aan met vreemde strakheid; toen wendde
deze het hoofd en verliet de schuur.
Als het hout opnieuw was opgedragen, gestapeld en vastgesjord door Amoralis,
ging juist de bel, die nu het einde van den werktijd luidde.
Amoralis wilde huiswaarts keeren; toen riep een der meiden: ‘De boer zoekt je....
gunder bij de stal....’
Amoralis zag den boer van verre staan en trad op hem toe.
‘Je werk is hier gedaan,’ sprak de boer.
‘Gedaan?’ vroeg Amoralis verwonderd en ontsteld.
‘Hier is je geld,’ en de boer reikte hem een dagloon toe.
‘Je jaagt me weg?’
‘Ik heb geen werk meer voor je.’
En boer Gerke haalde een fraaien lederen koker uit den zak en nam er een sigaar
uit.
Dan zagen ze elkaar aan; over Amoralis' lippen kwam een gemompel van onklare
woorden, maar boer Gerke hield de zijne op elkaar geklemd, doch in zijn oogen
loerde een sarrende spot; dan beet hij het sigarenpuntje af met zijn sterke witte tanden
en spoog het voor Amoralis' voeten.
‘'t Is wel,’ sprak deze. ‘Ik loop je in den weg.’
Hij wendde zich om, ging heen zonder groet; achter zich hoorde hij de lucifer
sissen, waaraan boer Gerke zijn sigaar opstak.
In den zwaar-lauwen avond, waarin geen wind de loome hitte van den dag verjoeg,
ging Amoralis naar huis door de velden.
De kikkers kwaakten alom, soms plompten er bij het dreunen van zijn voet over
den harden grond.
Achter den dijk, in het Westen, was de hemel bloedrood; daartegen stond de ranke
kerkspits en droeg een donker kruis; twee late vogels repten er hun zwarte vlerken.
Amoralis ging met gebogen hoofd en vreemde dingen trokken door zijn gedachten.
Hij had een kind het leven gered en daarom leed hij honger; hij had een schurftigen
hond gespijzigd en daarom was hij bloedend gewond; hij had een onnoozele bijgestaan
in doodsgevaar en daarom werd hem het dagelijksch brood ontnomen.
Het was bijna niet te gelooven, maar het was toch zoo.
Hij herhaalde dit vele malen bij zich zelf en bij elke herhaling sleet er iets weg
van de bevreemding.
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Hij stond stil, keek naar de bloedroode lucht, naar het zwarte kruis en toen trok er
een lach over zijn gelaat.
En de lach klonk luid en dat was een wonderlijk ding voor Amoralis, die nimmer
lachte.
Ja, ja, dit was wel de openbaring van een altijd vermoede waarheid. Nu wist hij
ook waarom de onvrede zoo vaak in zijn hart placht te sluipen en waarom de
harmonika met een snik op zijn knieën zonk, zoo hij in den avond tegen den dijk zat,
naast Rodiva, en de hemel met de gouden onbereikbare sterren zoo strak stond over
den rijken polder en zijn eigen armzalige woonst.
Amoralis ging voort langs den harden weg, waarin de karresporen lagen gezonken
als smalle droge slooten; het tweetal paardeboonen geurden er zoet, de eenzame
tarwehalmen wiegden er de volle aren, de violette papaver bloosde er in den laatsten
gloed van het stervende licht.
Amoralis' voet gleed af van den harden kleirand; hij lachte weer luid en wrang,
trapte de planten neer en onder zijn zolen vermorzelde hij vrucht en bloemen.

III
Opgang
Dien nacht had Amoralis een vreemden droom.
Hij strompelde moeilijk over een weg, die vol steenen en kuilen was; recht voor
hem steeg die weg langs een ontzaggelijke helling naar een hoogen top, waarop een
gouden burcht met vele torens straalde in de zon; en hoe ver die burcht ook was, toch
zag Amoralis dat daar op de tinnen een schoone rosblonde vrouw stond, die hem
lachend wenkte en heur armen naar hem uitbreidde.
Maar als Amoralis, die zoo van heel uit de diepte langs dien hellenden weg naar
boven wilde klimmen, een poging daartoe deed, voelde hij, dat er aan zijn armen en
beenen en om zijn lijf koorden waren gebonden en aan die koorden werd fel
getrokken, telken male als hij poogde een stap voorwaarts te doen.
En omziende ervoer hij, dat het de oude moeder Wigge en Rodiva en Resi en Abel
waren, en nog meerdere schimmige gestalten, die hem dus beletten op te gaan naar
dien blinkenden top.
Maar toen ineens hief de schoone vrouw daar in de verte lachend iets omhoog,
dat blonk als een fakkel in het zonlicht en Amoralis zag, dat die blinking straalde uit
het lemmet van een groot en scherp mes, waarmee hij al die koorden door kon snijden.
En zoodra hij dat begrepen had, werd hij wakker; buiten kraaide de haan. Naast
hem lag Rodiva rustig te slapen, in de bedstede lagen Abel en Resi in elkaars armen
en elders ging de stille ademhaling van de oude Wigge.
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Amoralis stond geruischloos op, keek met gefronste wenkbrauwen naar de gesloten
oogen van Rodiva, dan nam hij zijn kleeren onder den arm deed zacht de deur open
en trad naar buiten.
Hij wiesch en kleedde zich haastig bij de pomp, sloop op zijn teenen langs het
huisje, ging over de plank en liep den dijk op.
In zijn oogen glom iets, dat wel de afglans was van den gouden burcht op dien
hoogen top en zijn rechtervuist was gebald, of hij daarin omknelde het heft van het
mes met het brandende lemmet.
De morgen was wederom warm; een doorgeurde damp steeg op van de velden,
melkwit, trok den hemel in naar de zon, die hem opriep.
Alle bloemen keken hem na met betraande oogen, want de nacht was zoo goed
geweest in de drenkende omhulling van dien nevelsluier; nu al dadelijk, in het
oproepen, reet de zon die koele sprei in flarden en keek met zijn schroeiend oog
tusschen de stukken naar beneden.
De dagmarteling van het onmeedoogend vuur was herbegonnen.
‘Waarheen gaat de reis, Amoralis?’ vroeg de bultenaar, die schapen hoedde
onderdijks en met zijn wollige kudde en den bruinen hond juist los raakte uit den
stijgenden nevel.
‘Naar den hoogsten top!’ zei Amoralis, den dijk afloopend, waarna hij een
eindweegs meeslenterde met den schaapherder; de hond schoot toe, besnuffelde
grommend zijn beenen, zette de driehoekige ooren op.
‘Waar is dat?’ vroeg de bultenaar en dan tot den hond: ‘Koest, goed volk!’
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Amoralis, ‘maar het kan niet ver zijn voor wie gaat,
gelijk ik gaan zal!’
De bultenaar lachte.
‘Voor mij is de dijk al te hoog, mijn hart slaat te bersten, eer ik halverwege het
pad naar boven heb betreden.’
Amoralis knikte en keek naar den knapzak, die den bultenaar op den misvormden
rug hing; brood en spek waren er in, de mondkost voor den ganschen dag.
‘Een kloppend hart is een lastig ding voor een, die klimmen moet,’ sprak hij. ‘Het
mijne zwijgt. Vaarwel!’ en Amoralis klom vlug en lachend den dijk weer op.
‘Goede reis en ga met God!’ riep de bultenaar hem na, maar de hond volgde
grommig en dreigend en keerde onwillig, toen zijn baas hem gebiedend terugriep.
Amoralis keek niet meer om, maar hief zijn hand nog ten afscheid, dan spoedde
hij zich verder.
Nu liep hij in de volle zon, die alles rondom verbrandde en zengde; de bloemen
hadden geen tranen meer en lieten de hoofdjes hangen; van het malsche gras was de
geur vervluchtigd en de sappigste stengels verdorden;
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over het loof der abeelen benedendijks lagen gele strepen, of de zonnebliksems in
wreede speelschheid ze even hadden beroerd en gezengd; de vogels zwegen, een
paar ooievaars trokken met roerlooze vlerken langzaam groote cirkels in de
strakblauwe lucht; de koeien stonden met gebogen koppen bij de uitgedroogde slooten
en zwaaiden loom de staartpluimen langs de flanken. Uit de drekhoopen boven op
het dijkpad zogen groote vliegen met bronsgroene koppen het goud voor hun vleugels;
ze vlogen in gonzende ruisching op, als Amoralis' voeten het festijn bedreigde.
‘Kijk,’ sprak hij, ‘zij puren het goud gemakkelijk uit het drek der wegen; ik moet
het hooger zoeken.’
Hij liep welgemoed voort, vele uren, dan zette hij zich in de schaduw van een oude
linde, haalde het brood en spek te voorschijn, dat hij genomen had uit den knapzak
van den bultenaar en deed een weldoend en versterkend maal. Hij keek in het
smachtende verre land, in de wijde polders, waarboven de lucht ziedde in kokende
trillingen en naar het landvolk, dat daar aamechtig het schrale brood bijeen zwoegde.
Dan sloot hij in loome tevredenheid de oogen bij dit goede begin van zijn groote
reis en viel in slaap.
Later, toen hij weder voortging, begon hem de dorst te kwellen; hij trad het erf op
eener boerderij, waar de hond rammelend met de ketting uit zijn hok schoot en
woedend gromde; een welgemikte steen van Amoralis deed hem met een jank naar
binnen schieten.
Voor het huis, in het lommer van een vlierboom, wiens witte schermen geurden
naar warm zoethout en waaromheen de ronking ging van duizend bijen, zat een oude
man op een bank en rookte een pijp.
Toen Amoralis nader trad, sloeg de oude de oogen op en Amoralis zag, dat het
licht er uit verdwenen was.
‘Ik ben een reiziger,’ sprak Amoralis, ‘en ik heb dorst.’
‘In de keuken is de waterkan gevuld,’ zei de blinde, ‘en een beker staat er bij.’
Als Amoralis gedronken had, trad hij weer naar buiten.
‘Waarheen gaat de reis?’ vroeg de blinde.
‘Naar den hoogsten top,’ antwoordde Amoralis.
De blinde sloeg de uitgedoofde oogen naar hem op.
‘Is het lager niet te vinden?’
‘Voor mij niet.’
‘Toch is het er, voor wie eerlijk zoeken wil. Zie om u heen. Dit huis, de stallen de
schuur, het erf, de korenvelden en de boomgaarden, het werd alles het mijne.’
‘Het uwe,’ sprak Amoralis, ‘nu uw nacht gekomen is.’
‘Ik werkte zoolang het dag was.’
Amoralis lachte.
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‘Er zijn er, die liever werken in den nacht en rusten in de zon. Vaarwel!’
De oude schudde ernstig het hoofd en ging een eindweegs nevens Amoralis.
‘Ik heb de zon in mijn hart,’ sprak hij, ‘ze zal pas onder gaan, als ik sterf en wellicht
ook dan nog niet.... kijk....’ en hij vatte zonder aarzeling als een die ziet, den rechten
gladden stam van een jongen appelboom en streelde die. ‘Tel de wassende vruchten
in zijn kroon.’
‘Het zijn er meer dan honderd,’ sprak Amoralis.
‘Honderdvoudig is de vrucht van alle goede werken,’ zei de blinde, ‘de goede reis
en dat God u zegene!’
De blinde keerde en ging met vaste schreden terug naar het huis, nam weer plaats
op de bank onder de witte bloemen.
Toen Amoralis hem uit het oog verloren had, bekeek hij nogmaals den rechten
gladden stam van den jongen appelboom en wijl hij behoefte had aan een reisstaf,
omgreep hij den boom met beide handen en trok hem uit den grond. De wortels
kreunden, als ware de boom een alruin, de hond schoot andermaal woedend uit, de
oude rees op van zijn zitplaats.
Maar Amoralis spoedde zich met den boom van het erf, sneed in het gaan den
kroon en de wortels af en wierp die in de sloot.
Dan stapte hij tevreden verder en floot een leutig wijsje; het loopen viel nu lichter
met dezen sterken jongen stam als wandelstaf; het bitter-zure houtsap, dat geurde
naar jonge appelen, leekte langs zijn handen en verkoelde die.
De zon brandde en zengde, maar aan den horizon, over de gouden korenvelden,
rees stilaan een wolkendreiging; de lucht werd zwaar om te ademen en een stille
heete wind blies aan.
Wat later zonk het gouden licht tot een sombere vaalte en ver weg was een dreuning
van donder.
Amoralis keek naar den einder; daar, tegen het loodgrauw van de naderende bui,
stond een rij blondgroene populieren.
Eensklaps kwam er golving in die stille kruinen, een bliksem sidderde daaromtrent,
een gat viel in de rij, het blondgroen verdofte, zonk weg in bevende regensluiers;
hoog, tot boven Amoralis' hoofd, wentelde de donder in zijn zware tonen.
Amoralis was alleen op den dijk, die door de wijde velden lag en hij keek
t'allenkanten rond naar een schuilplaats tegen het komende booze weder, maar hij
ontwaarde geen huis en geen hut; een paar groote warme druppels pletsten op zijn
handen en anderen vielen, blinkend als smeltende paarlen, rondom en verzonken in
het heete zand.
Nu rees de bui snel; een bliksemstraal sproeide zijn vuur in bevende gouden takken
tegen de zwarte wolken, de donder knalde en verstierf in zware roffeling; ineens
gierde een woeste wind aan over de velden en wierp den regen in ruischende stralen.
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Toen was het, dat Amoralis juist een kleine planken schuilplaats ontdekte, die bij
den ingang van een weide stond.
Hij snelde er heen, den dijk af en wanneer hij daar was aangekomen en droog
stond en beschut en tevreden lachte over dit geluk, trad er ademloos ook een vrouw
naderbij.
‘Goddank, een schuilplaats!’ hijgde ze.
Amoralis bekeek haar; ze was niet jong meer en ze was zwanger; het zware lijf
had geen lokking meer in zijn vormen.
‘Is er geen plaats voor twee?’ vroeg ze, als Amoralis met zijn forsche gestalte de
gansche ruimte vulde.
Hij schudde het hoofd.
‘Voor één, voor de eerste, die er bezit van nam. Ga voorbij en zoek elders,’ en hij
wendde den blik, want de oogen der vrouw waren een herinnering.
‘Om der barmhartigheid wille,’ kreet ze, ‘denk aan het kind, dat ik onder het hart
draag.... ik ben moe en bezweet en de regen wordt al killer....’
Doch Amoralis schudde het hoofd en zag haar niet aan.
Nu ging er iets door de lucht als een heesch fluiten, hagel zwermde neer en
steenigde de vrouw, die de armen hoog als in smeekende afwering hief.
‘Ga voorbij en zoek elders,’ zei Amoralis norsch.
Toen, met een snik ging ze voorbij en Amoralis lachte tevreden. Doch dadelijk
daarop verblindde hem een blauwviolette gloed, boven scheen de hemel te scheuren
en dichtbij sloeg er iets dof op de aarde.
De wind loeide en gilde om de hut en de hagel roffelde tegen de planken. Amoralis
klemde de lippen op elkaar en drukte het lijf tegen den wand.
Maar even later verplooide een lach zijn mond; aan den verren horizon daagde
het licht.
‘Dat is het einde,’ sprak hij verheugd, ‘ik weet het nu, een dreiging duurt nooit
lang.’
Het hagelde niet meer, maar nog viel de regen en toen deze verdreven werd door
den koelen wind, trad hij naar buiten en ademde diep.
Op den weg lag de vrouw, ze was getroffen door den bliksem en achterover
geslagen; heur armen omhoog gericht, de handen geopend als een smeeking naar
boven; het gelaat zag donkerpurper en in dat purper was het wit der wijdgeopende
oogen.
Naast haar lag een zak.
Amoralis bukte zich, raapte de zak op en keek wat ze bevatte; er was een beurs in
met wat geld, een pakje tabak, een koek en een stuk kaas, hij nam dit alles tot zich,
wendde zich om en ging zijns weegs.
Toen hij echter eenige schreden gedaan had, stond hij stil, want in zijn rug voelde
hij de oogen van de doode branden.
Achterwaarts trad hij nu, zonder om te zien; zoo kwam hij terug bij de
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doode, zag haar schoenen, een stuk van haar beenen, de rok, strak gebold over het
zwangere lijf, de blauwe schort....
Hij bukte zich, vatte die schort bij een slip en met afgewenden blik sloeg hij den
blauwen lap tusschen de verstijfde omhoog gerichte armen, over het hoofd van de
doode.
Dan ging hij weder voorwaarts en in zijn rug brandden de oogen niet meer.
De wereld lag nu schoon en de wind streelde het voorhoofd van Amoralis, drong
in zijn longen en verkwikte zijn hart, gelijk een koele teug geurigen wijn.
De zon daalde reeds en schaapwolkjes dreven vredig langs het teere blauw met
een bleeke maan als herder; de bloemen hieven het hoofd weer op, het gras geurde;
t'allenkanten was op de wegen het rimpelig blauw der plassen; het landvolk keerde
en het vee drong naar de weidehekken, waar de melksters naderden.
Amoralis floot een deuntje en zwaaide zijn staf van sappig jong appelhout.
Wat verder trad hij toe op een weidehek, waar een man en een meisje de koeien
molken; in de blanke emmers bruiste het ivoorgele vocht en schuimde tot een pareling
van matte bellen.
Amoralis hoorde ze spreken.
‘Ze zal wel geschuild hebben, voor de bui losbrak,’ sprak het meisje.
‘Toch is ze laat,’ zei de man en een onrust doorgroefde zijn voorhoofd. ‘Zoo haar
iets overkomen ware....’
Amoralis toefde.
‘Er is een vrouw gedood door de bliksem,’ sprak hij.
‘Wat zeg je?’ De man sprong recht.
‘Groote God....!’ beefde het meisje.
‘Ze liep op den weg en sloeg plotseling neer; ze was zwanger,’ zei Amoralis.
‘Moeder!’ kreet het meisje.
‘Mijn vrouw....’ stamelde de man. ‘Waar.... waar was het?’
‘Ik zag het van verre,’ antwoordde Amoralis, ‘daarginds, dicht bij de plaats, waar
een kleine hut staat, bij den ingang van een weide.... Kijk.... er loopen menschen....
ze zullen haar gevonden hebben.... ze dragen iets....’
Maar de twee anderen luisterden reeds niet meer; met een snik van angst was het
meisje al weggeloopen en haar vader volgde; hij was doodsbleek geworden. Amoralis
zag ze na, hoe ze haastten, al harder, struikelden.... het meisje viel.... stond weer....
rende verder....
Toen wendde Amoralis zich om, vatte een emmer met beide handen hoog, zette
hem aan den mond en dronk van de lauwe zoete melk tot zijn adem hem begaf; dan,
verzadigd, zette hij den emmer neer, wischte den mond met den rug van zijn hand
en stapte verder.
Uit zijn zak haalde hij het stuk kaas, ze was jong en hartig en smolt op
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de tong, dan sneed hij een stuk van den koek. Hij nam zijn pijp, stopte die met de
verkregen tabak, sloeg vuur uit zijn tondeldoos en rookte.
En zoo, weldoorvoed en blij van harte, vervolgde hij zijn reis.
Als de schemering begon te vallen, kwam Amoralis aan den oever van een rivier; er
was een veerboot, die juist gereed lag om af te varen; op de veerboot stond een
voerman met kar en paard.
‘Welke is de weg naar de stad?’ vroeg Amoralis aan den voerman, toen de boot
zacht verdreef van den oever en hij aan den overkant een weg naar het Oosten zag
buigen en een naar het Westen.
‘De stad is nog ver,’ antwoordde de voerman, ‘en niet meer te bereiken voor den
nacht; eerst komt het dorp, maar je kunt met me meerijden.’
‘Van harte gaarne,’ sprak Amoralis.
Zoo reed Amoralis met den voerman mee naar het dorp en liet dezen een pijp
stoppen van zijn tabak en wijl de voerman inmiddels vernomen had, dat Amoralis
geen geld bezat, zoo bood hij hem een onderkomen voor den nacht te zijnen huize.
‘Onze woning is klein, maar we hebben ons brood.’
De voerman was iemand, die veel had gewerkt en altijd was gegaan door weer en
wind; dus was zijn huid verweerd, zijn lijf gebogen en zijn haar vergrauwd. Doch
Amoralis was krachtig en schoon en geen rimpel lag nog over zijn blozend forsch
gelaat; ook schitterde er in zijn donkergrijze oogen nu staag de lust naar vreugde en
bezit en zijn mond was groot en zuiver en t'allentijd gereed om te bijten of te kussen.
‘Een gast voor het avondeten en een slaapplaats in de stal,’ sprak de voerman bij
het binnentreden.
De vrouw van den voerman was nog jong en welgevormd en als ze Amoralis heur
hand reikte, sloeg ze de oogen neer, maar om de lippen monkelde het. Het was een
goed en krachtig maal van vleesch en brood en donker bier en ze waren vroolijk en
de voerman rookte vele pijpen van Amoralis' gulhartig aangeboden tabak.
Toen het middernacht was geworden, nam de vrouw een lantaarn en wees haar
gast zijn slaapplaats in den stal.
Als ze heenging, maar even aarzelde, greep Amoralis andermaal heur hand en
weer sloeg ze de oogen neer en monkelde er iets omtrent haar roode lippen.
Wat fluisterwoorden gingen haastig, dan liet ze hem alleen en verdween met de
lantaarn.
Amoralis ontwaakte bij het eerste kraaien van den haan; nog gloeiden zijn lippen
van de kussen op den mond van des voermans vrouw.
Door het kleine venster scheen de zon op het glanzend bruine paardelijf.
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Amoralis stond op van zijn geurige legerstede, trad naar buiten, waar de pomp een
koel en helder water gaf.
Dan begroette hij den voerman en zijn vrouw, die hem brood reikte en vette
schapenkaas en geurige koffie.
Wat later ging hij zijns weegs.
En hij ging zingend.
De bultenaar had hem voedsel verschaft, de blinde een staf, de doode een
reispenning, de voerman zijn eigen vrouw en de zege Gods was hem toegewenscht.
Hij had den dag geplukt, reeds liep zijn weg naar boven.
De zon scheen over de blijde aarde en Amoralis' lied schalde jubelend over de
velden.

IV
De Hoogste Top
In de stad nam Amoralis een hartig maal van het geld der doode vrouw; het verkwikte
zijn lijf en een kan wijn bracht vreugde in zijn zinnen. Toen de laatste stuiver was
verteerd, ging hij de straat op; de deemstering begon stilaan te waren.
Amoralis kende het zachte trillen van den komenden avond over de wijde polders
als een bevend teere nachtwade uit den Hemel, die allengs dieper zinkt en waaronder
de moede aarde wegdroomt in vredigen slaap. Maar hier in de stad stierf het licht in
dreigende schaduwen van groote dingen, of er zwarte vlerken langs den Hemel
dreven, al meer, tot ze den ganschen koepel overspanden.
Amoralis kende ook zoo goed den sterrenhemel, die flonkerend en machtig stolpte
over het slapende land en over zijn eigen huis en naar welken koepel zijn blik zoo
vaak in onklare hunkering was opgestegen.
Maar hier in de stad was er iets, dat zijn blik de flonkering van sterren deed mijden.
Vooruit keek hij en nederwaarts in de nauwe drukke straten.
Valavond en het was het uur, waarop de zwoegers terugkeeren van den arbeid en
moe en hongerig de rust en den maaltijd vooruitzien in den vrede der eigen woning
met de zorgende vrouw en de kinderen rondom de tafel, in het koesterend gouden
schijnsel van de lamp.
Vrouwen en kinderen stonden wachtend bij de deuren, want de avond was zwoel.
Een klein meisje riep: ‘Moeder!’ en een kleine jongen juichte: ‘Vader!’ en hij liep
Amoralis wat onvast voorbij op zijn reppende kleine beenen, een man tegemoet, die
hurkte en zijn armen strekte.
De hitte van den wijn verkilde in Amoralis' zinnen, het gromde in zijn strot; hij
ging haastiger of hij iets ontvluchtte en snokte een worggevoel af.
Plots werden in de donkere huizenschaduwen kleine gele vlammen aan-
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geschoten, twee rijen, als dunne gouden guirlanden, en in dien feestelijken gloed
begonnen Amoralis' verdofte oogen weer te glanzen; hij poogde te fluiten, maar vond
nog geen wijsje.
Dan zag hij in een zijstraat andere lichten, roode en groene en paarse, die slingerden
en liepen en draaiden en doofden en weer aanschoten; daarboven hing een walm,
troebel en kleurig als een uit elkaar gewaaide regenboog.
En als Amoralis nu toch nog even wat schuw omhoog durfde te kijken, zag hij,
dat in den gloed dier wondere lichten de flonkering der sterren was gedoofd.
Hij haalde dieper adem en lachte weer tevreden en liep blijde en haastig de straat
der vreugde in.
Daar neurde muziek en gezang, trommels roffelden met jolijtelijken bekkenslag,
hoog gierde de lach van vrouwen boven het vloeken en lallen der dronken kerels;
geuren omzwalpten Amoralis van wijn en zweet en bloemen en urine.
Mannen in gouden livereien gunden den inkijk in purperen en rood schemerige
lokalen, waar half ontkleede vrouwen met blinkende oogen lachend en lokkend
gebaarden en achter vensters, in den paarsen gloed van zijden lampen, waren andere
vrouwen, die hem wenkten.
Maar Amoralis had geen geld om wellust te koopen en de hunkering in zijn blik
ging ook niet naar de dingen der liefde alleen.
Plots brak een woest tumult uit een der lokalen naar buiten los; een heesch
krijschend roepen, een slag met gerinkel van brekend glas, en als Amoralis geboeid
bleef staan, zwalpte in een portiek een rood gordijn met gouden franje in een breede
plooi opzij en in het groenig troebele licht stond daar meteen een kleine man,
blootshoofds, in avondtoilet; hij had een plat, geelbruin gelaat met schuingestelde
oogen, donkere spleten, waar diepin iets gloeide; over den smallen schedel lag het
glanzend zwarte haar gespleten door de witte kerf der scheiding.
De gloeiïng in de oogspleten lichtte even op, verdoofde weer en over het bruine
masker rilde iets als een angst en een stille woede.
Zoo stond hij tegenover Amoralis.
‘Zoek je soms werk?’
De stem klonk hooggeknepen met vreemden tongval.
Amoralis knikte stug.
De ander keek zwijgend omhoog naar Amoralis' ruigen forschen kop, naar de
breede schouders en Amoralis keek omlaag naar de witglanzende borst waarop
diamanten fonkelden; even duurde dit, of de kleine den grooten verraderlijk wilde
bespringen en de groote in rustige spieding afwachtte met gereede mokervuisten.
‘Kom binnen,’ zei de kleine dan gejaagd en Amoralis, het gebogen hoofd heffend,
volgde achter het fulpen gordijn.
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‘Ge kunt hier portier worden. Maar vlug,’ sprak de kleine man. ‘Hier achter dit
scherm hangt het uniform van den ander, die gisteren stierf. Trek dat aan. Snel. Er
is werk te doen.’
‘Hoe stierf die andere?’ vroeg Amoralis.
‘Wat doet het er toe? Ik betaal je drie gulden per avond en vrij verteer. Hier is
handgeld.’ En hij reikte Amoralis wat zilveren stukken, welke deze, na korte aarzeling,
in zijn zak liet glijden; dan, zonder verder iets te zeggen, trad hij achter het scherm.
Majesteitelijk, in oerkrachtige forschheid, trad Amoralis even later in de glanzende
goud-gebiesde uniform achter den kleinen man het roode lokaal binnen, waar het
gillend rumoer juist weer opkrijschte.
Een zware grijsblauwe damp stond daar van zoeten sigarettenrook; in een warreling
van kleuren en vlekken en lijnen zag Amoralis een menschenkluw in hevig gebaren
en mateloos en verwarrend herhaald in de reflexen der spiegelpaneelen aan de wanden;
hij hoorde roepen en gillen en vloeken, zag het fonkelen van juweelen op donsrozig
vrouwenvleesch en dan, scherp, twee bleeke mannengezichten vol bloed, en ook
plekte bloed donkerrood op de glanzendwitte borsten hunner avondkleedij.
Deze twee mannen vochten tegen een derde, een man met een olijfkleurig gelaat;
hij had gouden ringen in de ooren en langs die ooren waren de zwarte strepen der
bakkebaarden naar den trant der stierenvechters; hij hield een breed mes, dat droop
van bloed in de vuist van den hooggestrekten arm, welke arm gestrekt bleef in den
greep der twee anderen; een halfnaakte rosblonde vrouw lag geknield op het roode
tapijt en omvatte met haar glanzende bloote armen de beenen van den Spanjaard.
Rondom krijschten en lachten met wreed-wellustige blinkingen der zwart omrande
oogen, in een grijnzing der witgepoederde gelaten, de bloedroode kerven van
vrouwenmonden.
De kleine man, die Amoralis had gevolgd, beval kort, op den Spanjaard duidend:
‘Die....!’
Amoralis trad nader en als zijn blik even snel omlaag ging, keek hij in de oogen
der vrouw, die geknield lag en het rosblonde hoofd naar hem ophief. Uit die oogen
flitste naar Amoralis een herinnering, welke hij doorleefde in een onklare
verwondering, heel kort; dan hief hij de geweldige vuist en beukte den Spanjaard
een mokerslag op het glimmend zwarte hoofd.
De Spanjaard zeeg neer zonder een kreet te slaken; het bebloede mes beschreef
een sierlijken boog, sloeg met de scherpe punt door het roode tapijt in het hout van
den vloer, stond trillend.
Toen bukte Amoralis zich, stiet de rosblonde vrouw weg, nam den gevelde op en
wierp hem over zijn schouder. Een kreet van bewondering siste.
‘Waarheen?’ vroeg Amoralis norsch.
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De kleine man, die nu grauw-bleek zag, ging hem haastig voor; door een deur traden
ze in een zwak verlichte gang.
Het lichaam van den Spanjaard was zwaar en slap; de neerhangende armen
slingerden en Amoralis voelde de handen kloppen tegen zijn rug.
De kleine man opende een tweede deur, liet een zaklantaarn schijnen en trad
binnen; Amoralis volgde.
‘Leg hier maar neer.’
Amoralis legde het lichaam op den vloer.
‘Is hij dood?’ vroeg de ander.
Amoralis haalde zijn schouders op, wischte het stof van zijn kleeren, trok ze glad;
de kleine man knielde bij het roerlooze lichaam, greep den pols, luisterde aan het
hart.
Er was een klein rond venster in den wand van het vertrek; Amoralis sloeg de
gordijnlap, welke er voor hing, weg en keek naar buiten.
Hij zag een donkere rij brokkelige huizen opstaan tegen een brandrossen hemel;
schaars waren er in die huizenrij wat geelverlichte raamvlakken; daarvoor lag een
eenzame kade in den valen schemer van een straatlantaarn, welker licht in een
mat-gouden glansstreep huiverde over het dikke zwarte water in de gracht, dat stond
tegen den muur der woning, waarin Amoralis zich bevond.
‘Dat gordijn neer!’ siste de kleine man met een angstvloek en dan heesch
fluisterend: ‘Hij ademt niet meer, je hebt hem doodgeslagen.’
Amoralis sloeg de armen over elkaar en keek naar de donkere schim van den
kleinen man.
‘Hier is een luik....’ zei de kleine dan en liet de lichtkring glijden over den vloer
naar de blinking van een ijzeren ring.
Amoralis trad daarheen, bukte zich, trok het luik op; een zoete rioolstank sloeg
op uit het donkere gat.
De kleine man bleef nog even staan, maar als Amoralis naar het lichaam van den
Spanjaard trad, legde hij de lantaarn op den vloer, wendde zich om en sloop het
vertrek uit.
Amoralis greep een arm van den Spanjaard en trok daaraan het lichaam naar het
gat; dan nam hij de lantaarn op, belichtte het gelaat.
De oogen waren gesloten, maar in de schaduwwerping van het licht scheen het of
er in de hoeken der oogleden iets trilde.
Amoralis keek scherper toe, maar dan, bij het verglijden van den lichtcirkel, zag
hij plots de flonkering van juweelen gespen op twee wit satijnen vrouwenschoentjes
en als hij verwonderd de lantaarn hief, ontwaarde hij de rosblonde vrouw, die in de
zaal de beenen van den Spanjaard had omkneld.
Amoralis stond eensklaps recht en deed een stap achteruit.
De vrouw lachte; er was een glinstering in de diep groene oogen en tus-
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schen het felrood der lippen was een matwitte glans; het rosblonde haar stond als
een bleeke vlam rond het witte gelaat; heur armen en schouders waren gevuld en
bloot.
‘Ik ben je gevolgd,’ sprak ze.
Amoralis antwoordde niet; er rilde iets door zijn forsche lijf.
‘Herken je me?’ vroeg ze dan.
Hij zweeg nog even.
‘Ja.... je wenkte me,’ sprak hij dan en zijn stem trilde.
‘Ik wenkte je?’
Ze kirlachte even.
‘Je stond op den top van de blinkende berg.’
Ze schudde het hoofd.
‘Ik lag op den grond.’
Ze bukte zich, lachte, en in den lichtkring van de lantaarn, welke hij steeds op haar
gericht hield, zag hij de deining van haar zware borsten. Hij doofde de lantaarn, trad
op haar toe.
In het vertrek stond nu alleen de vale schemer, die zeefde door het gordijn voor
het kleine venster, maar het lichaam der vrouw had een eigen blauwwitte glans; in
het gelaat schenen de oogen nu groot en zwart verkoold en de donkere lippen openden
zich in lokking; de zoete rioolstank drong in Amoralis' neusgaten als een wellustgeur.
Hij sprong op de vrouw toe, greep begeerig in heur vleesch, drukte zijn mond op
haar lippen.
Even liet ze hem begaan, dan ontwrong ze zich met een lachkreet aan zijn fel
begeerige handen.
‘Stil.... straks....’ beloofde zij. ‘Eerst het werk....’
‘Het werk?’
Hij hijgde.
‘Is hij dood?’ Ze was op het roerlooze lichaam van den Spanjaard toegetreden.
‘Licht bij....!’ beval ze kort.
Hij gehoorzaamde; het schijnsel viel op het gelaat van den roerlooze en weer
meende hij de trilling in de ooghoeken te zien.
Ze bukte zich nu over het lichaam heen, haar blanke arm verdween onder de kleeren
van den man, even, dan richtte ze zich weer op; in heur hand was een zwart voorwerp;
ze reikte het Amoralis.
Deze stond roerloos, maar als haar gebaar bleef, ging zijn hand langzaam naar het
gebodene, hij nam het, liet het in zijn zak verdwijnen.
‘En nu weg met dat...’ wees ze met den kleinen, flonkerend geschoeiden voet.
‘Maar als hij leeft....’ sprak Amoralis heesch.
Ze lachte.
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‘Hij is dood genoeg.... Vlug.... geef mij de lantaarn, dan licht ik bij.’
Amoralis zag haar aan, stond even roerloos, dan, zwijgend, deed hij wat ze gelastte.
Wijdbeens boven het gat staande, trok hij het lichaam verder over den rand tot aan
het middel, dan liet hij los; het hoofd knakte achterover.
Toen rochelde uit den mond van den Spanjaard een schreeuw, de vingers van een
hand graaiden nog in het leege, maar snel, met een roffeling der naglijdende schoenen
over het hout van den vloer, stuikte het zware lichaam al met het hoofd omlaag in
de diepte; van beneden kwam alleen nog een spetterend plonsen; dan werd het stil.
Amoralis trok het luik over het gat; van zijn voorhoofd drupte het zweet.
De vrouw greep zijn arm. ‘Kom....’
Hij wankelde even; het zweet leekte en stak in zijn oogen; hij kon niets zien maar
volgde haar geur.
Uit het donker der smalle gang voerde ze hem in een kamer, waar een rustbank
stond in het rosse licht van een omfloerste lamp. Daar bood ze hem een grooten
roemer vol schuimenden gouden wijn; hij verzwolg den drank, haastig en gulzig of
daar binnen in zijn lijf een schroeiend vuur gebluscht moest worden. Dan haalde hij
diep adem en opziende ontwaarde hij, dat ze haar glanzend kleed had afgeworpen
en naakt lag op de rustbank.
Ze strekte de armen naar hem uit, haar oogen schitterden.
Met een kreet stortte hij op haar toe.

V
Inzicht
In Raïda's woning was altijd wijn, waren altijd voedzame spijzen en in Raïda's geurige
armen, zijn begeerig bijtende mond op haar gloeiende lippen, leschte Amoralis zijn
liefdedorst met volle gulzige teugen. Raïda gaf hem fraaie kleederen, die zijn robuste
welgemaaktheid sierden en ze dwong hem tot een nauwgezette verpleging van het
eigen forsche lijf. Maar zelf borstelde en scheidde ze zijn zwarte lokken en maakte
die glanzend met geurige olieën; spelend met zijn handen, verzorgde ze zijn vingers,
vormde zijn nagels en liet die glanzen als perlemoer; in bitterzoet geurende schuimen
verzachtte ze de stugge haren op zijn gelaat en streek ze pijnloos af met het vlijm
van een zilverglanzende kling.
Dan, als het forsche lijf wat roerloos neerlag, de oogen droomerig verdoft onder
de loomende streelingen van heur zachte handen, wierp ze zich op hem, de kussen
van heur gloeiende lippen gingen over zijn gelaat als snelle schroeiïngen, tot haar
witte tanden diep beten in het bloedrood van zijn volle lippen.
Dan, in de hijging van hun wellust, stamelde hij eens:
‘Raïda, zeg het me.... was jij de vrouw van mijn droom?’
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Toen trok ze zijn hoofd lager, smoorde zijn stem in het zachtgloeiende vleesch van
heur borsten en fluisterde:
‘Ik ben de droom van alle mannen.’
Zoo vergleden vele dagen en weken voor Amoralis, in loome verzadiging van lijf
en zinnen.
Maar in de verzadiging doofde bijwijlen het begeeren en waar dit doofde, gloeide
soms een denken aan, dat schrijnde tot herinneren.
Dan verplooiden stroef-norsche trekken zijn gelaat, staarden de donkergrijze oogen
somber en hard en dan kwam er angst en onrust in Raïda's oogen en poogde ze den
lach op zijn wezen terug te brengen; ze bood hem wijn, smeekte hem vleiend met
haar te drinken, kreet jammerend als hij den beker wegstiet tot, met een schorren
vloek, hij den vollen roemer greep, die ledigde in één teug en dan schreeuwde met
een vreemd-woesten lach in zijn oogen: ‘Meer wijn.... schenk in....!’ tot de drank het
vuur in zijn aderen en zinnen weer uit deed laaien en Raïda kreunde in de wellusten
zijner omhelzing.
Het bezit van Raïda's lijf was veil en vele mannen kochten het. Er kwamen er, die
beschonken waren; dan roofde Raïda al het geld, wat dezen bij zich hadden en voor
het geroofde kocht ze de fraaie kleederen en de kostelijke spijzen en dranken voor
Amoralis. En Amoralis droeg de half bewustelooze kerels vederlicht op zijn schouders
langs sluipwegen door de donkere nachten en legde ze neer, ergens ver van het huis,
op een eenzamen weg.
En zoo de roof ontdekt werd en er fel krakeel ontstond en Raïda woedendkrijschend
om hulp riep, dan beukten de mokervuisten van Amoralis, tot de kerel neersloeg en
als Amoralis dan terugkeerde in de woning, dan stond Raïda met blinkende oogen
en wierp zich in huilend kramplachen aan zijn borst, tastte in gulzig begeeren naar
zijn harde spieren en zoog haar mond vast in zijn vleesch.
Na den Zomerdag vol booze onweders en regen, waren eindelijk, tegen den avond,
aan den hemel de jagende grauwe wolken geklonterd tot zware stapels, die uiteen
dreven tegen het pure blauw; de lage zon pijlde nog zijn gouden en roode spietsen
tot een aureool van triomf, eer ze wegzonk achter de kim.
In de kamer hing de zware zwoelte van den vochten dag.
Amoralis lag op de breede rustbank, loom gezonken in de weeke kussens; hij
rookte uit de kostbare pijp van meerschuim, welke Raïda hem geschonken had en
staarde door den rook van de zwaar-geurige tabak naar de gouden klaring van het
licht daarbuiten; in de hangende regendruppels van het vensterkozijn schitterden de
spietsen van het zonneaureool en de druppels die vielen verspatten in vuur.
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Een handreikens van de rustbank was de kleine tafel met den wijn, maar een
volgeschonken roemer stond onaangetast.
Amoralis' adem ging stootend en in zijn stroeven mond bebeten de sterke tanden
fel het barnsteenen mondstuk van de pijp; het blauwzijden hemd gaapte voor zijn
ruigbehaarde borst, de zware forsche kop lag roerloos gezonken in het roode kussen;
hij droeg een zwart fluweelen broek, de voeten waren bloot en op den vloer daaronder
lagen de afgegleden blauw marokijnen muilen.
In de straat was gansch den middag de ruisching van den regen geweest, eentonig
en diep en afmattend als een koortsgeluid; nu was de ruisching weg, er gingen
voetstappen, menschenstemmen klonken, een juichend lachen van kinderen, een
fietsbel tjinkte een blij verzwevend toontje.
Amoralis staarde naar de gouden klaring van het licht, maar wat zijn oog ving,
drong niet door tot zijn brein, want voor dat brein hing een donker floers, dat elk
licht verduisterde.
Raïda was uitgegaan, de kamerdeur stond open en in het portaal was de voordeur
op een kier gelaten, door welke kier het avondlicht viel.
Eensklaps brak de duistere staring in Amoralis' oogen tot een bewuster zien, als
die deurkier zich langzaam verwijdde en laag bij den vloer drong het lenige lijf van
een witte kat in een sprankelenden brand van rood zonnegoud zich om de deur. Het
dier stapte in het portaal met voorzichtig tastende pasjes zijner donzen pooten, kwam
de kamer in, bleef staan, wuifde met de sierlijken vollen staart, keek op naar Amoralis
en miauwde met een klagelijk geluidje.
‘Poes,’ zei Amoralis dof en strekte een hand uit.
Doch eer de kat in een hoog-loom drafje die lokkende hand bereikt had, verbreedde
de zonnekier van de deur andermaal en in het gouden licht stond daar eensklaps een
kind.
Het was een klein meisje, ze droeg een eenvoudig kleedje als de kleur van geelroode
anemonen en ging op bloote voetjes; ze had roodbruin haar, waarom heen de zon
een nimbus sprankelde van kleine gouden vlammen.
Over Amoralis' gelaat trok een rilling, de pijp viel uit zijn mond, hij rees op, en
zijn donkergrijze oogen staarden groot en angstig naar het kind.
Het meisje aarzelde even, trad dan binnen, de zachte bruine oogen in het ronde
volle gezichtje glansden van een teeren schroom, maar ineens lichtten die oogen
blijde op en het zuivere mondje lachtte.
‘Witje....!’ kreet de zilveren kinderstem.
De poes was nu bij Amoralis op de rustbank gesprongen en gaf spinnend kopjes;
Amoralis, de vuisten bevend gebald, de kaken trillend, staarde het meisje aan.
Even week het kind wat angstig terug, dan strekte het de armpjes uit.
‘Dat's onze poes....’ zei ze verwijtend.
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Amoralis wilde spreken, maar zijn mond verkrampte in een snoering van zijn keel.
‘Onze poes....’ herhaalde het meisje en ze trad nu dapper naderbij, strekte andermaal
de armpjes.
Amoralis' forsche lijf kromp terug voor dit gebaar, een radelooze angst flitste door
zijn oogen, hij kreunde; dan greep zijn groote hand het soepele kattenlijf en in
bevend-devote teerheid legde hij het op de armpjes van het kind.
‘Witje.... stoute Witje....!’ juichte nu het meisje en drukte de witte vacht tegen het
anemonen jurkje; de poes miauwde en strekte de vier donzen pooten. Toen wendde
het meisje zich om, de bloote voetjes gingen plots in draf, ze liep terug naar het
portaal, bereikte de deur en daar verdween ze in een gloed van gouden en roode
zonnevlammen.
Amoralis zat ruggelings tegen den muur, zijn mond was opengevallen, en zijn
oogen staarden groot naar de plek, waar het kind was opgelost in het lichtend visioen;
dan ineens brak voor zijn oogen alle licht in wondere kleuren en fel en
onweerhoudbaar rochelde een snik op uit zijn borst.
Aan den Hemel waren nu de laatste wolkenstapels weggedreven; in ijle trilling
ging de dag sterven, maar aan den paarlemoeren koepel, boven den lagen einder
begon een gouden ster te fonkelen.
Dien nacht, toen Raïda was thuisgekomen en haar fluisterwoorden een man hadden
meegelokt naar het vertrek, naast dat, waar Amoralis zich bevond, gilde haar stem
weer plots om hulp.
Amoralis had zich niet te rusten gelegd; met het hoofd in de handen zat hij sinds
uren aan de tafel in de kamer, roerloos in den teeren schemer van het licht, dat buiten
van de sterren klaarde.
Raïda gilde andermaal, hooger, dringerder, een donkere mannestem vloekte; dan
deed een slag van iets dat viel, het raam rinkelen.
Amoralis hief het hoofd uit de handen, als waren zijn zwaar-sombere gedachten
een droom, waaruit hij ontwaakte; hij stond op, ging haastig naar de deur van Raïda's
kamer en rukte die open.
In den rooden schemer van de omfloerste lamp was daar de zwarte rug van den
man, die gebukt stond voor het verwoelde bed, waarop Raïda naakt lag, achterover
geworpen, terwijl zijn eene hand worgend greep in heur hals en de andere haar
krampende handen weerde, met de dreigende nagels naar zijn oogen.
Een slag van Amoralis' mokervuist deed den man ineenzijgen op den vloer. Raïda
gilde nog in den worggreep, maar ze rees op, stond recht, wankelde even op haar
beenen.
‘Dood hem....!’ fluisterde ze schor.
Amoralis keek neer op den gevelde, die roerloos bleef, dan hief hij het hoofd en
zag Raïda.
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Ze was wat achteruit getreden; in den rooden schemer glansde haar lichaam blank
perlemoerig als een schelpvoering; het rosblonde haar vlamde; in het gelaat waren
de oogen groot en schitterend met groenroode glanzen; de heerlijke mond spleet
open in een wreeden lach.
‘Dood hem....!’ herhaalde ze en ze hief iets omhoog, dat blonk als een fakkel en
Amoralis zag, dat die blinking straalde uit het lemmet van een groot en scherp mes.
Een kreet ontwrong zich aan zijn strot, zijn oogen sperden in angstige staring, zijn
lichaam kromp ineen; een oogenblik, dan sprong hij op Raïda toe, rukte het vlammend
lemmet uit haar hand en plofte het mes met snelle stooten in de beide weeke borsten
en in haar glanzenden buik.
Raïda gilde niet, haar oogen sperden zich onmatig, de mond vertrok in een
grijnzenden kramp; heur blanke lichaam golfde in weeën; uit de borsten en uit den
buik spoot het bloed zwart.
Ze sloeg achterover op het bed.
Het mes ontviel Amoralis' hand; achteruit loopend, de oogen aldoor blinkend
gericht op Raïda's bloedend lijf, trad hij terug in het schemerig duister van zijn eigen
kamer en wierp de deur dicht.

VI
Het Einde
Amoralis ging in den nacht.
De nacht was koel en balsemend, met zoete geuren van hooi en stil verscholen
bloemen; uit den sterrenkoepel straalde een zilveren licht; toch waren er fonkelingen
in van alderhande kleuren en Amoralis' oogen waren vaak omhoog gericht, doch er
was nu geen hunkering en geen vraag meer in zijn verklaarden blik.
Hij ging langs de stille wegen en langs de weiden, waar in een witten nevel de
kruinen der wilgen dreven en de koppen van het vee; nergens roerde iets; de hoeven
droomden in de donkere schaduwen der abeelen; er zong geen vogel, er kwaakte
geen kikker en in de boomkruinen was geen ruischen van den wind; niets was er dan
het geluid van zijn zachten voetstap over de aarde, de stille suizing van zijn adem
en het kloppen van zijn hart.
Amoralis ging blootsvoets in de zwart fluweelen broek en het blauwzijden hemd,
dat gaapte voor de ruig behaarde borst, waarop in breede gulpen het bloed uit Raïda's
buik en borsten geronnen lag; hij had geen geld, hij had geen leeftocht en hij ging
denzelfden weg in den nacht, dien hij in de zon gekomen was.
Toen hij de rivier bereikte, waar de veerman hem had overgezet, liet hij zich
geluidloos in het water glijden en zwom hij naar den overkant. Daar gekomen en
over den dijk gaande, zag hij, dat in het Oosten, aan den einder, een lage wolkbank
hing met rood doorgloeide randen; de dag ging komen.
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Hij keek om zich heen; beneden in het veld stonden de koppen der tarweschoven als
kleine pluimige eilanden in de melkwitte nevelzee.
Hij liep den dijk af, waadde tot aan den hals in den kilvochten damp tot diep in
het stoppelveld en daar, bij twee groote schoven, dook hij onder en verborg het lijf
voor den wordenden dag.
In roode vlammen kookte weldra de zonbol aan den einder uit de donkere wolkbank
omhoog; de sterren bleekten weg, de dageraad werd goud en aan den hemel puurde
het blauw; de nevel verijlde, verdreef in sluierflarden en de dauwdruppels, die de
stoppels gevangen hielden, begonnen te flonkeren.
Amoralis lag roerloos, maar bijwijlen rilde zijn lijf, want zijn kleeren waren nog
nat van het rivierwater en kleefden aan zijn vleesch; hij at niet en dronk niet, maar
sliep soms een slaap zonder droomen.
Wakker, beluisterde hij de geluiden van het blijde leven, zwermen musschen
vlogen kwetterend rond de gouden schoven, boerenwagens gingen denderend over
den dijk, menschenstemmen klonken, honden blaften en een zoele wind suisde door
de kruinen der abeelen.
De zon steeg en brandde op zijn voeten en in de rillingen van zijn lijf kwam de
dorst feller schroeien in zijn drogen mond; hij zoog wat koelen dauw uit de stoppels,
hij plukte wat tarwearen en at de bruine zoete korrels.
Een klok luidde het middaguur en de rust en Amoralis vouwde de handen tot
gebed, maar zijn oogen staarden wijd en in zijn brein kwamen geen woorden. Raïda's
bloed op zijn borst was weer gaan vloeien door het water en nu andermaal geronnen.
In een visioen van bloed en licht gleed zijn bewustzijn stilaan weg en het zware
hoofd knakte opzij tegen de gouden halmen.
Toen hij wakker werd ging opnieuw de avond vallen, rondom verstierven de
geluiden van den dag en sluipend kwam de nevel terug en sloeg zijn kille witte sluiers
om hem heen.
Als de sterren fonkelden rees hij op en waadde andermaal door de nevelzee, klom
den dijk op en ging verder in den nacht.
Soms wankelde hij als een beschonkene, maar zijn voeten haastten, want in zijn
brein was alleen de hunkering naar zijn kleine woonst, naar Rodiva en Abel en Resi
en naar zijn oude moeder; zijn keel zwol van een wee verlangen.
Na vele uren geraakte hij omtrent zijn dorp; hij zag de wieken van den molen als
een zwart kruis opstaan tegen de fonkelende sterren; hij zag de bekende hoeven langs
den dijk.
Drie slagen dreunden tot hem van den kerktoren, als hij onder aan dien dijk zijn
kleine woning zag slapen.
Nu ging hij sluipend en schoof omlaag langs het vochte gras en zette zich daar
neer en keek.
Niets bewoog zich en geen lichtstreep drong door het venster, maar daarbinnen
wist hij Rodiva en Abel en Resi en de oude Wigge slapend.
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Rondom was de heilige stilte van den nacht en Amoralis beluisterde die stilte en in
hem begon een hunkering te kreunen naar bekend geluid. Maar niets roerde en de
nacht verging en de sterren fonkelden, tot het zwakke morgengloren hem verjoeg en
hij stil en haastig wegsloop achter het huizeke om, naar het koren, dat nog ongemaaid
te velde stond en daar, in een greppel, legde hij zich neer om zich wederom te
verschuilen voor het licht. Toen de morgenwind doortrok begon het koren te ruischen
en roode glanzen van den dageraad lichtten door de halmen.
Nu kwam telkens van dichtbij het vertrouwd geluid van de kerkklok, maar de
slagen weenden in zijn borst en als de morgen geheel geklaard was, zag hij aan het
einde van den greppel een stuk van zijn eigen hof, de vlierboom met de witte
boeketten, een deel van zijn groenteveldjes.
Zijn oogen staarden in hunkering naar het plots verschijnen van Rodiva of van
een der kinderen en zijn ooren smeekten om een klank van hun stemmen, een roep,
een lach, het rinkelen van den wateremmer, het piepen van de deur.
Doch er roerde niets en de zon steeg en de middag kwam en de avond daalde. In
Amoralis' lijf was de groote koude gekomen; hij klappertandde en zijn mond
verschroeide van dorst en felle krampen deden zijn lijf trillen.
Maar toen de nacht zich gelegd had over de velden, stond hij nochtans moeizaam
op en wankelde andermaal naar het huizeke.
Doch plots bleef hij staan en staarde, terwijl zijn hart bonsde; achter het venster
brandde een licht.
Hij drukte beide handen even tegen zijn hart en dan sloop hij nader op handen en
voeten en keek in de kamer.
Het gouden licht van de proper gepoetste lamp viel juist op Rodiva's gelaat; ze zat
aan de tafel en gaf een kindje de borst; moeder Wigge daarnevens dutte bij heur
spinnewiel; en eensklaps klaterde het geluid op van kinderstemmen en hij zag Abel
en Resi tezaam ravotten in hun hansopjes.
Een glimlach trok over Rodiva's gelaat en Amoralis zag hoe dat gelaat vermagerd
was met een droeven lijdenstrek naast den mond en om de oogen.
Toen, even, in onbewustheid, ging de glans van Rodiva's oogen naar die van
Amoralis.
Hij strekte de handen smeekend uit, maar hij stond in den nacht en de blik uit
Rodiva's oogen gleed voorbij; dan sloeg hij de handen voor het gelaat en zijn forsche
lijf schokte.
Een zachte beroering deed hem verschrikt opzien; Witje had hem gevonden en
herkend en liep langs hem heen en vleidde haar kopje tegen zijn lijf en zwaaide met
heur dikken witten staart.
Amoralis nam het diertje op, drukte het warme zachte lijfje tegen zijn gelaat en
kuste het.
Toen, eensklaps, was er het geluid van de voordeur, die openging en dan
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klonk er Rodiva's stem die riep: ‘Witje.... Witje.... poes.... poes.... kom dan....;’
Amoralis sidderde, zonk op de knieën en vouwde de handen.
Nog even was er zachter Rodiva's stem in liefkoozend vermaan tot het diertje, dat
haastig van Amoralis was heengegaan, dan was er het geluid van de deur, die gesloten
werd en de scherpe rasping der grendels.... In de woning doofde het licht.
Amoralis bleef alleen in den nacht.
Hij wankelde terug naar den greppel; de koorts deed zijn hoofd bonzen, en rillingen
gingen door zijn lijf met vlijmend scherpe krampen; achterover legde hij zich, zijn
adem ging fluitend en zijn mond schroeide van dorst. Toen begonnen uit zijn oogen
de tranen te vloeien en in de breking van het licht zag hij de sterren aan den wijden
hemelkoepel saamflonkeren tot een wonderschoon licht, dat breed zich uitlegde tot
een glanzenden weg, die naar boven voerde, naar een hoogen top, waar een gouden
burcht met vele torens straalde in de zon.
Amoralis herkende dien weg en hij kreunde en strekte een hand afwerend uit en
kromp ineen, maar plots zag hij gestalten bewegen in dat licht, die snel van uit die
gouden hoogte tot hem kwamen.
Hij zag, dat het Rodiva was met de oude Wigge en Abel en Resi dansten vooruit
op hun kleine voeten en Witje dartelde om hen heen.
Rodiva hield het nieuwe kindje op, zooals de Moeder Gods in de kerk het kindeke
Jezus toont en Rodiva lachte evenzoo als de Moeder-maagd en haar blik glansde nu
recht in Amoralis' oogen en gleed niet voorbij en in zijn hart zwol een zoete vreugde....
en eensklaps hoorde hij Abel en Resi roepen: Vader....! en ze repten de kleine beenen
en kwamen op hem toe en strekten de armpjes en lachten....
Uit het korenveld klonk een rochelende kreet; een uil, die schuil zat in de tarwe,
vloog op en vluchtte in korten wiekslag naar het beschuttend duister.
Maaiers vonden den volgenden dag Amoralis' lichaam in den greppel; hij lag er op
zijn rug met open oogen, die rood zagen als van iemand, die veel weende, maar over
zijn gelaat lag een wondere glimlach van geluk.
Zijn lijf en kleeren waren geheel bebloed, doch toen Rodiva het lichaam gereinigd
had, vond zij geen enkele wonde.
De dokter, dien ze riepen, zeide, dat Amoralis veel geleden moest hebben om zoo
te sterven, maar de priester, die den dokter vergezelde, wees Rodiva op Amoralis'
verheerlijkten glimlach en fluisterde: ‘Die zoo sterft, heeft God gezien.’
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Heksenliederen
door Hendrik de Vries
I
(Tarantella)
Mijn muziek is een oorlogsram.
Ik vlieg rond als d'ontploffingsvlam.
Ik bestijg de cycloon, die woedt
Op 't gezwalp van uw razend bloed;
Kweek de tuin, die te barsten staat
Van een bloei uit verfoeilijk zaad.
Giftig, meer dan 't verdelgend gas,
Geurt mijn pronkerig monstergewas.
Als de donsveer, hoog op de ruk
Eens orkaans, voortgesleurd in 't geluk
Van mijn spel, van mijn dolle nuk,
Rijt ik 't hart aan de doornen stuk.

II
(Nocturne)
Ik moest het gelooven:
De celdeur was open.
Ik tastte, gekropen
Door modder en kwijl.
Het grauwe van boven:
Een trap naar een uitgang.
Toen gierde aan de ruitstang
Mijn mes als een vijl.
Ik zweef in alkoven
Of schuil onder vloeren,
Blijf gluren en loeren
Uit spleet en uit hoek.
Ik wring mij door hoven,
Door stegen en schuren,
Glijd neer langs de muren,
Weet niet wat ik zoek.
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De torens der stilte
door Hendrik de Vries
Een perk in blinde ringmuur - geen arena,
Maar bed van ongeruimde beenderhoopen,
Versperd voor tred van jakhals en hyena,
Maar wijd voor vlucht van raaf en aasgier open; Reukoffer den Verslinder der verslinders,
Den Delger, schrik van slaven en tirannen Aldus de stompe, lage steencylinders,
Waarbinnen 't noodlot spookt, als geest gebannen.
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Meisje
door Beatrice Willing
HET was altijd een beetje naar, zooals moeder tegen een kruier deed. Hij had zoo
gehold, met de twee zware koffers, den heelen langen trein langs; hij had een coupé
gezocht, en nu.... een, twee, drie, - ma foi, c'est lourd! - daar kantelde hij ze in het
net, terwijl moeder naar zijn rug stond te kijken tot ze er lagen. Daarna trok ze haar
groote hagedisleeren tasch open, en kon eerst geen klein geld vinden. Eerst niet, en
dan later toch wel; terwijl hij daar stond, met zijn scheven rug en zijn hand
uitgestoken. ‘Alsjeblieft’, zei moeder, en ze drukte haar onderkin even tegen den
hoogen boord van haar blouse, dat was een knik. Anneliesje, die juist haar hoed had
afgezet, en haar korte blonde haren losschudde, knikte extra vriendelijk. ‘Au revoir,’
zei ze ook nog. En dat klonk zoo heerlijk, écht Fransch, dat ze trotsch naar moeder
keek, die tegenover haar was gaan zitten. Allebei een hoekplaats! Moeder had peren
gekocht op het station; ze trok haar handschoenen uit, legde een papieren servetje
op haar schoot, en ging er een schillen, een prachtige, gele. Moeder's ringen fonkelden
in het grijze licht, de schil kronkelde langzaam tusschen haar vingers, als ze heel
bleef, kon je haar over je hoofd gooien, en kijken met welke letter den naam van den
man dien je lief zou krijgen begon. Ach nee, dat deed je niet meer als je bijna
zeventien was.
‘Hier, Anneliesje, een partje. Voorzichtig, mors niet, het is een sappige!’
‘Hè zalig, dank u wel! Gaan we al haast, moes?’
‘Nog een paar minuten.’
Anneliesje klakte met haar tong. ‘Fijn! En we krijgen nu net het mooiste stuk.’ Ze
stak het partje in haar mond, en veegde tersluiks een droppel peresap van haar rok.
Toch nog gemorst! Maar moeder zag het niet, moeder liet het raampje zakken, en
gooide het papier met de schillen naar buiten, terwijl de trein langzaam begon te
rijden.
Het grijze station, de menschen, die wegschoven, alsof ze op een kleed stonden
dat naar achteren werd getrokken, een wagon met kolen. Maar daar in de verte al
licht en geglinster van water, ze stormden het tegemoet! ‘Het meer! Ik zie het meer
al! Kijk 's moeder!’ Maar moeder had haar oogen gesloten. ‘Ik krijg hoofdpijn van
dat schelle licht,’ zei ze. ‘We gaan vanavond vroeg naar bed, na zoo'n langen rit in
een stoffigen trein.’ O, waarom deed moeder hiér gewoon, waarom was ze hiér
moeder-van-de-huiskamer-thuis? En de bergen waren er, de bergen met de sneeuw
op hun toppen, dat was nu de eeuwige sneeuw! En het water van het meer was niet
blauw, maar groen; groen en blauw door elkaar; ze kwamen er steeds dichter bij. Ze
was op reis, ze waren samen op reis, moes en zij met hun beidjes,
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en vannacht logeerde ze voor het eerst in haar leven in een groot hotel!
‘Zijn onze kamers dicht bij elkaar, moes?’
Moeder's oogleden trilden als vlindervleugels, er zaten honderd rimpeltjes in.
‘Laat het gordijn eens neer, ik krijg de zon net in mijn gezicht. Wat zei je? We
hebben geen aparte kamers, we hebben er samen één.’
Alweer iets prettigs! Dat leek weer op vroeger; als moeder goed op je was, of je
voelde je een beetje ziek, dan mocht je in het groote bed komen slapen, en den heelen
dag had je een feestgevoel, om dat knusse, vanavond, van moes en jou....
Nu reden ze vlak langs het meer. Waar zij zat, zag je het niet, daar was enkel een
grijze rotsmuur, maar aan den anderen kant, dien van den corridor.... zou ze daar
even voor 't raam gaan staan? Nee, er stond al iemand. Een man. Hij had een slappen
grijzen hoed op, en hij droeg een jas met een pelerine. Zijn koffer had hij naast zich
gezet. Boven zijn schouder en onder zijn arm zag je nog iets van het meer, een
fonkelende streep, en een stuk berg. Hij had breede schouders. Nu draaide hij zich
om. Ze keek niet naar hem, ze durfde niet, hoewel ze erg nieuwsgierig was. Hij legde
zijn koffer in het net, en ging tegenover haar zitten.
Een stoomboot op het meer; ze maakte een trechter voor zich uit in het water, dat
schuimde en spatte langs de kanten. Het golfde en rimpelde en schitterde, tot daar
in de verte, waar de hooge struiken begonnen tegen de hellingen.
De trein zwenkte. Hij, tegenover haar, steunde zijn kin in de hand, en keek naar
haar.
Nu zag ze de rotsen van heel nabij. Vol scheuren waren ze, vol zwarte nerven,
met gras ertusschen, en kleine bloemen. O, dáár, op die plek, zou ze willen blijven,
daar heel in de hoogte, bij dien waterval, onder de dennen, zij alleen!
Hij keek weer, hij keek nog, maar het was niet brutaal.
En nu schoof de trein langzaam tusschen twee pikzwarte rotswanden. Ze glommen,
er woei een vochtige lucht naar binnen. Donker werd het. Een tunnel! Pikdonker,
nu, niets zag je. Moeder zat daar, en zij was er, en aan den overkant: hij, met zijn kin
in de hand. Dum-dum, dum-dum, heel langzaam, heel voorzichtig ging het. Maar
zij! Het was of ze hollen moest, of ze den trein vooruit de tunnel in rende, zij, in haar
witte jurk. Hard, harder, buiten adem! Alsof ze vervolgd werd, alsof iets haar op de
hielen zat. En haar jurk fladderde om haar beenen, en heur haren woeien op. Gauw,
gauw dan, met je bonzende hart, in dat donkere.
Maar ze kwamen weer in het licht; er viel een schuine streep zon naar binnen,
recht in haar oogen. Ze knipperde ervan, ze lachte; hij lachte ook, en in een flits zag
ze zijn oogen; die waren smal en bruin, met twee gouden stippen bij de pupillen.
Boven zijn rechteroog was een lidteeken, en zijn
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tanden waren zoo wit.... Ze schrok ervan, ze kreeg een kleur, het rood kroop tot in
haar hals, en ze keek naar de punten van haar witte schoenen, die beiden een zwarten
veeg hadden. ‘Wat zal moeder daarvan zeggen!’ schrok ze alweer, maar dat was een
rustige schrik. Even keek ze schuin-uit naar moeder. Die zat met de kin op haar borst,
haar mond was half open, haar schouders in het licht beige mantelpak, dat zelfs in
een trein niet vuil werd, gingen zacht heen en weer op het stooten van den wagen,
maar moeder liet zich schudden, want ze sliep.
‘Ik vind er niets aan, met moeder op één kamer,’ dacht ze even, en toen gleden
haar oogen verder, langs dien anderen hoek, even maar; daarna weer naar het raam.
Maar nu zag ze niets meer. Niets van de gletscherbeek, die over grijze rotsblokken
naar beneden stortte, naast een bloeienden kastanje, niets van het meer, dat weer
naderde, achter een wei vol witte narcissen. Want Anneliesje zag zichzelf, een nieuwe
Anneliesje, die daar zat, die zich bewoog, die haar handen in haar schoot legde en
naar buiten keek, terwijl de zon langs haar ronde wang gleed, in haar hals, waar het
dunne jurkje sloot, tusschen twee kleine, witte borsten.
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Kroniek
Frederik van Eeden †
Van Eeden is dood. Dertig jaar geleden zou de tijding als een schrikmare door het
land zijn gegaan. Er waren er toen nog die van zijn geest en arbeid niet veel minder
dan het heil der wereld verwachtten. En nu? De eertijds zoo heftig en sterk in het
openbaar levende was stil geworden en teruggetrokken, al sinds jaren. Men wist dat
hij een wrak was, de schaduw nog maar van zijn vroegere persoonlijkheid. Veel
luidruchtige bewondering was door zijn eindelooze wisselvalligheid - tenslotte,
misschien, rustvindend in zijn bekeering tot het Katholicisme - in stil en bijna angstig
ontzag veranderd; veel ergernis en hoon waren door medelijden en diepere erkenning
tot zwijgen gebracht. Zijn heengaan zal bij velen thans iets als een zucht van
verlichting teweegbrengen. De definitieve rust is ingetreden.
Zal ook het menschelijk oordeel over hem ééns definitief worden? Wij hebben
ook die illusie - van de rechtvaardigheid der tijden - op moeten geven. Wat de eene
periode erkent en bewondert, wordt door een volgende verworpen, en omgekeerd,
tot in lengte van dagen! Zeker schijnt alléén, dat na de afsluiting van ieders leven
een bezinking van oordeel volgt. En ik vermoed dat deze bezinking in Van Eedens
geval den zooeven overledene niet ongunstig zal zijn. Hij was ten slotte i e m a n d ,
ondanks al zijn wisselvalligheid, en iemand die het zich zeker nóóit gemakkelijk
heeft gemaakt. Hoe dikwijls moet sommiger bittere ergernis door dezen
zelf-onderzoeker zijn gedeeld! Tegenover zooveel innerlijken strijd past eerbied dat voelt thans een ieder.
Maar het voornaamste is toch m.i. dit: hij was een dichter. Een dichter met woorden
en rhytmen zooals hij het ook met daden heeft trachten te zijn. Wij mogen dan later,
ook al in zijn eerste werk, in D e K l e i n e J o h a n n e s , de wat opdringerig ethische
strekking, de prikkelend superieure houding hebben ontdekt, bij zijn verschijning
heeft dat jeugdgeschrift ons allen verrukt, het bracht iets nieuws en zéér fijns in onze
letteren, het opende met waardigheid den eersten, den bevrijdenden, Nieuwe-Gids
jaargang. Van Eeden was een dichter van beteekenis, hij toonde het ook in zijn
E n k e l e Ve r z e n , zijn E l l e n , zijn B r o e d e r s , zijn L i e d v a n S c h i j n e n
We z e n . Hij was ook een tooneel- en romandichter. Zelfs zijn ernstigste
tegenstanders hebben nooit opgehouden te erkennen, dat in bijna al zijn werken zéér
schoone bladzijden voorkomen.
Blijven wij hem dan eeren als den dichter en den vernieuwer, als iemand die op
zijn wijze krachtig meegedaan heeft aan het levenwekkende werk der generatie van
1880.
H.R.
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Boekbespreking
Antoon Coolen, De Goede Moordenaar, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1931.
‘Kunst’ - zoo heeft, naar Arthur Eloesser ons in dit nummer van Elsevier's vertelt,
Lesser Ury eens gezegd - ‘Kunst moet de diepe gebondenheid aan het leed van ieder
schepsel uitdrukken’. Woordelijk juist is dit natuurlijk niet. Kunst m o e t in het
algemeen niets, kunst d o e t alleen. En het ‘doen’ van sommige, toch zéér goede
kunst is zeker niet: het uitdrukken van de diepe gebondenheid aan het leed van ieder
schepsel. Iets anders is, dat, wil de kunst zich een doel stellen, dit moeilijk iets
nobelers zal kunnen zijn dan hetgeen de groote duitsche schilder zelfs als een
noodzaak of plicht schijnt gezien te hebben.
Antoon Coolen, de katholieke romanschrijver, zal in dit opzicht stellig niet ver
afstaan van Lesser Ury, den joodschen schilder. Nog in géén zijner geschriften hebben
wij de diepe gebondenheid zijner schepselen aan het leed gemist. En in zijn ‘Goede
Moordenaar’ is deze gebondenheid wel zéér diep en overtuigend uitgesproken. Een
somber boek, maar dat in algemeene conceptie zonder twijfel niet anders kon zijn
dan het is. (Misschien wél in stijl, maar daarover straks een woord). De zonnestraaltjes
van humor, die Coolens vorige geschriften soms zoo bekoorlijk ophelderden,
ontbreken hier bijna geheel. Het zijn louter de in onze samenleving primitiefst
denkbare menschen, waarover Coolens verhaal in ‘De Goede Moordenaar’ gaat. Zij
zijn dom en slim, goedhartig en misdadig, laf en heldhaftig, laag en.... een enkele
maal verheven. Gelijk wij allen! Nog zelden heeft een kunstwerk mij zóó zeer
overtuigd, dat het menschdom, hoogst of laagst in de maatschappelijke ideeënsfeer,
in wezen één pot nat is. En toch komen in Coolens boek weer enkel en alleen wat
Brabantsche dorpelingen voor, is er van geen kunstenaars of geleerden, van geen
‘hooge heeren of adellijke hanzen’ ook maar eenige sprake! Waarmee, dunkt me,
voor de zooveelste maal bewezen is, dat Coolen het oer-menschelijke dicht weet te
benaderen.
Men neemt het dezen romanschrijver kwalijk, dat hij met zijn kunst zoo lang blijft
vertoeven in diezelfde streek: de Peel, bij precies diezelfde menschen, die domme
Brabanders. Alsof het een echten romanschrijver ooit om ethnografie te doen was!
Zou men willen, dat Coolen het licht van zijn artistieke schouwing nu eens over de
stadsgrachten of over de villa's van Bussum en Hilversum liet gaan? Het zou hem
waarschijnlijk gemakkelijk vallen, want hij woont, meen ik, ergens in die buurt. Maar
het resultaat zou hetzelfde zijn. Iemand, die zich zoozeer getrokken voelt tot de
beschrijving der allerprimitiefste menschelijke zielsbewegingen en uitingen, zou
deze ook wel bij een beursheertje of een lid van den amsterdamschen gemeenteraad
weten te ontdekken. Al vindt hij ze bij zijn arme dorpelingen en maatschaplijke
verworpelingen allicht méér in den natuurstaat.
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Het eenige wat mij mede zou kunnen doen verlangen, dat Coolen het terrein van zijn
belangstelling eens verplaatste, dat is zijn taal. Neen, ook zijn stijl. Want die, helaas,
is min of meer van zijn taal afhankelijk. Coolen heeft eigenlijk twee talen, twee
stijlen, maar wat hij ons aanbiedt is voortdurend een mixtum daarvan. Zelfs in één
en denzelfden volzin geeft hij ons zijn eigen, schouwende en beeldende, gedachten,
en die van zijn personen, en hij geeft ze in zijn eigen, litterair ontwikkelde taal, en
in het bargoensch van de Peel. Om het maken van behoorlijke volzinnen bekommert
hij zich in 't geheel niet. Het is een eigenaardig impressionnistische methode - waarvan
men toch evengoed zou kunnen volhouden, dat zij expressionnistisch is. Bij al haar
schijnbare vanzelfsprekendheid, doet Coolens schrijfwijze toch ook wel eens
onnatuurlijk aan. En dat meer en meer. Het is of hij zich de werking van een zeker
primitief achter elkaar neerplakken der woorden en suggesties wat ál te bewust
geworden is. Ik wil wel gelooven, dat hij niet goed anders meer kan. Maar dan zou
hij zijn schrijven eens een poos moeten staken en moeten trachten zich ten opzichte
van taal en stijl artistiek te hernieuwen.
Als voorbeeld van 't geen ik hier beweerd heb, schrijf ik de eerste regels van ‘De
Goede Moordenaar’ voor u over:
‘In diejen tijd was de kluizenaar zijn huis aan het bouwen. Fons van Willemiene
ging ten laatste alle dag naar de herberg van Jan het Man, Jan, die de suikerziekte
heeft. Marjanneke den Schilder woonde in het ouderwetsche huis neven Nol Bonk,
in haar huis was een tweede woning, daar woonde Pietje Pinksteren in. Nol Bonk
was toentertijd voerman, hij had een bedrijf, hij voer meestentijds den klot uit de
peel naar het dorp. Voor de menschen deed hij dat, voor zóóveel de kar. Hij trok,
groot en zwaar naast den kop van het paard, door de dorpsstraten en door d' akker
en langs de wegen in de peelvlakte. Zijn treden gingen in het geluid der bellen van
den paardenhaam, in het gedokker, het gestoot van de wielen. Daar stond de regen
over. De regen of de zon. En de groote wind.’
De ‘kluizenaar’, waarvan in 't begin van dit citaat sprake is, brengt in Coolens
verhaal eigenlijk méér centrum en samenhang dan Nol Bonk, de ‘goede moordenaar’.
Toch is hij verreweg het vaagst gegeven, een meer gedachte of gedroomde dan
geziene persoonlijkheid, ganschelijk onverklaard. Maar als voorbeeld van primitieve,
zichzelf niet begrijpende, menschelijke goedheid en teederheid - mystiek licht in de
duisternissen, hou-vast in den chaos der oer-menschelijkheid - toch lang niet te
versmaden.
H.R.

Alie van Wijhe-Smeding. Harlekijntje, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar,
1931.
De zwakke zijde van Alie Smeding's talent komt in dit boek ‘Harlekijntje’ sterk naar
voren. Het is zoo jammer: het gevaar heeft wel aldoor gedreigd,
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maar men kon toch steeds hopen dat het afgewend werd. Het teveel dat dreigde, het
te weeke gevoel, dat bijna steeds door een groot élan in evenwicht werd gehouden,
het is hier definitief tot zoetelijkheid geworden.
Laten we trachten eens na te gaan welk proces zich in Alie Smeding afspeelt, voor
zoo ver het zich afspiegelt in haar werk.
De schrijfster heeft een sterk-bewogen gemoedsleven, een groote kwetsbaarheid
naast een groote teederheid. Beide zijn dikwijls aan kunstenaarszielen eigen. Het
lijkt me echter altijd de opgaaf van een mensch om deze eigenschappen naar
binnen-toe, in het geestelijke, om te zetten, d.w.z. de tegenpolen op te roepen, die
van de kwetsbaarheid moed, van de teederheid kracht zijn. Stellig heeft Alie Smeding
een gedeelte van dit proces doorgemaakt. Maar steeds ook heeft zij op andere wijze
een evenwicht gezocht, d.w.z. door eerlijkheid, die niet op of om ziet. Bijna een
wellust van eerlijkheid.
Die eerlijkheid, die behoefte alles te zeggen zooals het opwelt, zooals het, in zijn
primitiefheid de ziel beroert, gaf dikwijls aan haar werk de bekoring van het eigene.
Maar ook in deze kracht kan zwakheid schuilen. Tenslotte kan men niét altijd alles
zeggen zooals het in 't gemoed opwelt, ook daarin behoort keus te zijn. Dat is het
juist, wat kunst adel verleent: dat er in het binnenste eerst gekozen wordt. En nu
geloof ik, dat ik het weet. Alie Smeding kiest te weinig. Zij schrijft, zooals zij zou
kunnen praten. Steeds eerlijk, steeds beeldend, maar het is te rommelig, te roezig
hier en daar.
Dan het gevoel. Als het gevoel uitslaat moet het toch altijd weer teruggehaald en
begrepen worden, anders worden we sentimenteel. Gevoel dat uitslaat en woekert,
wordt sentimentaliteit. En sentimenteel, dat is Alie Smeding hier en daar geworden
in ‘Harlekijntje’. Ik wil niet zeggen dat de jongensfiguur van Harlekijntje (een vroom
kind, dat jong sterft) een onbestaanbare verschijning is. Wie veel met kinderen
omging, er intiem mee verkeerde, weet hoe dicht kinderen leven aan 't hart der dingen,
hoe er onder hen zijn die nog sterk met verschillende sferen, de voor-geboortelijke
en de onzienlijke, verbonden zijn.
Maar wie dat weet, dient toch heel voorzichtig te zijn wanneer hij die sferen
uitbeeldt.
Alie Smeding is gaan spelen met levensdiepte, met fantasie, met jonge wijsheid.
Een stiller, kleiner boek, ingehoudener, zou Harlekijntje in zijn essentie beter hebben
weergegeven.
Nú is ‘Harlekijntje’ een boekenjongetje geworden, een wat vreemd wezentje, niet
omdat hij zoo bijzonder wijs zou zijn - er zijn er nog veel wijzere - niet omdat hij
teveel fantasie heeft, maar omdat de wijsheid en de fantasie niet overal zuiver zijn,
te veel eraan geplakt.
Toch mag men volstrekt niet alle innigheid aan dat figuurtje ontzeggen. Maar er
ontstaat in ons hart een ergernis als wij de plaatjes-achtige zoetheid van sommige
scènes lezen. Neen, in dergelijke situaties heeft men liever een te weinig dan een te
veel.
JO DE WIT
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Marie Schmitz, Aan het Overzetveer. Wereldbibliotheek, 1932.
Marie Schmitz blijft voor mij altijd de schrijfster van ‘Marietje’; dat teere, fijne boek
behelst heel de essentieele waarde van Marie Schmitz' talent. Wanneer men dit zegt,
dient men toch te erkennen dat deze schrijfster niet alleen in de kinderziel thuis is,
maar nog veel meer in haar mars heeft, zooals blijkt uit de onderwerpen harer groote
romans. Men moet erkennen, dat Marie Schmitz door de jaren gegroeid is tot een
knappe schrijfster; zij is een menschelijke, eerlijke figuur, die menschen begrijpt,
levens wel overziet. Die ook een bepaalde intuïtie heeft. Maar er blijft iets dofs. Het
is te plichtmatig. Toch is het volkomen oprecht. Haar laatste roman ‘Aan het
Overzetveer’ is door en door sober, verantwoord, doordacht. Het is eerlijk werk van
een eerlijk auteur. Maar de figuren zijn toch wat kleurloos, het zijn ‘kleine levens’
behalve dan dat van den ouden Arend, een echte stoeren hollander. Zijn kleinzoon,
het slungeltje Arie en diens vader Andries, zijn zonder achtergrond. De figuur van
Andries, een der hoofdpersonen nog wel, lijkt zelfs eenigszins onaannemelijk. Daar
lijkt wel heelemaal geen leven in te zitten. Daarom is het tegenspel van zijn vrouw
IJfke niet erg goed te begrijpen. Het is of zij in de ijlte leeft. Zulk een dooie diener
als die Andries - vroeger nog wel een zwerver die de zeeën bevoer, - is niet iemand
dien men z i e t . Het is een schim. IJfke en haar dochtertje Bartje leven veel meer.
Allerlei détails zijn er vol fijnheid. Daar leeft de teederheid in van Marie Schmitz.
Ook zijn er eenige uitmuntende beschrijvingen. Daar is het goede verhaalkunst.
JO DE WIT

G.W. Kernkamp, Van Menschen en Tijden, I, Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink, 1931.
Dit boek verschijnt als eerste deel der historische studiën van den Utrechtschen
hoogleeraar in de geschiedenis Dr. G.W. Kernkamp. Het bevat een aantal opstellen,
die zich in hoofdzaak bezig houden met de geschiedschrijvers. ‘Zij handelen alle
over de wetenschap der geschiedvorsching en de kunst der geschiedschrijving;
tezamen leveren zij tevens een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der
Nederlandsche cultuur in de negentiende en in het begin der twintigste eeuw. Immers
de geschiedschrijving, ook al stelt zij zich uitsluitend de wederopwekking van het
verleden ten doel, draagt het navelmerk van den tijd, die haar baarde, de godsdienstige
en wijsgeerige, de staatkundige en maatschappelijke ideeën van dezen tijd teekenen
zich ook in haar af.’ Dit citaat geeft, meenen wij, des schrijvers stijl en bedoelingen
onomwonden weer. Voor het overige moeten wij ermede volstaan de belangstellenden
naar het boek zelf te verwijzen.
ROEL HOUWINK
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Dr. Jan Walch, Boeken die men niet meer leest. Zutphen, W.J. Thieme
& Cie., 1930.
Dit boek is de herdruk van een vijfentwintigtal artikelen, destijds in ‘Het Vaderland’
verschenen en gewijd aan ‘boeken die men niet meer leest.’ Voor snuffelaars een
lusthof. Toch, ware het niet beter geweest, indien de schrijver eenige waardeering
aan zijn verzameling ten grondslag had gelegd en daarin niet opgenomen had rijp en
groen, naar het toeval het hem ingaf? Wij zijn er van overtuigd, dat het de
belangrijkheid van een uitgave als deze ten zeerste zou hebben verhoogd.
Is er eigenlijk wel reden in onze dagen voor zulk een speelschheid van geest als
de schrijver in zijn voorwoord bijna argeloos demonstreert? Mag het ons wel geheel
onverschillig blijven of een boek louter geboren wordt uit een gril, of dat er gepoogd
is, een zeker fundament van verantwoordelijkheidsbesef eraan ten grondslag te
leggen?
Was deze verzameling artikelen het waard in dezen vorm te worden herdrukt als
boek? Wij betwijfelen het en hadden het meer op prijs gesteld, wanneer de schrijver
met oordeel zijn materiaal her-kozen had dan, zooals hij bekent, volkomen in den
blinde.
ROEL HOUWINK

Martien Beversluis, De Belleblazer. Arnhem, H. ten Brink's U.M. 1931.
In den loop der jaren blijft Beversluis' dichterschap zijn eigenaardige innerlijke
onzekerheid behouden. De in dezen bundel bijeengebrachte verzen doen ons hem
weer eens zien van zijn zwakke zijde, helaas. Telkens overschittert hier zijn technisch
vermogen, dat af en toe zelfs tot een bloote vaardigheid verworden schijnt, de onrust
en onklaarheid van zijn geest. Het is of Beversluis bezig is een net van verzen over
zich heen te dichten, zoodat hij de gevangene worden gaat van zijn eigen talent.
Wanneer men den zin dezer gedichten van naderbij beschouwt, vervluchtigen ze
bijna alle tot de schimmen-wereld van ten halve doorleefde ervaringen, die zich
daarenboven niet los hebben kunnen maken van des dichters zeer persoonlijke
herinneringen. Erotische en religieuze ‘stemmingen’, af en toe doorbroken door een
flits klaar levensbesef, wisselen stuivertje met elkander. Om deze flits klaar
levensbesef, die nimmer geheel bij Beversluis ontbreekt, blijven wij hopen, dat deze
dichter eenmaal zich bewust worden zal van het grondeloos onderscheid tusschen
in rijm gevangen stemmingen en een leven, dat zich tot in zijn laatste diepten tracht
uit te spreken in het schoone, gebondene woord. Nog steeds schuift deze dichter het
vers als een kleurig tooverscherm tusschen zich en de werkelijkheid.
ROEL HOUWINK
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LEO GESTEL LANDSCHAP VLAANDEREN

LEO GESTEL BAADSTER AAN ZEE

(1925)

(1931)
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LEO GESTEL ZITTENDE VROUW

(1932)
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VOOR-INDIË. FRAGMENT VAN EEN KOP IN WIT GEVLEKTE, LICHT PAARSROODE STEEN. UIT MATHURÂ,
KUSHÂNA DYN., 50-200 NA CHR. (VERZ. V.)

JAPAN. HOUTEN MASKER VOOR HET NÔ TOONEEL. ROL: YASE OTOKO

(= MAGERE MAN). 17E EEUW?
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CHINA. BRONZEN BIJL, BIJ DEN RITUEELEN DANS GEBRUIKT. CHOU PERIODE,
(VERZ. C.A. PIEK)

1122-255 VOOR CHR.
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Leo Gestel in de Kunstzalen Frans Buffa en Zn. te Amsterdam
Als praeludeerend op het vollediger beeld van z'n kunst, dat Leo Gestel dezen winter
met geleend werk zal trachten te geven, hadden Frans Buffa en Zoon in Mei een
tentoonstelling ingericht van teekeningen, gouaches en pastels, een beknopt overzicht
gevend van 1922-1932.
Den 22sten November 1931 herdacht Leo Gestel nl. den dag, dat hij vijftig jaar
geleden te Woerden geboren werd. Voor zijn vorming heeft hij veel te danken aan
zijn vader, die huis- en decoratieschilder was en aan zijn oom, Dimmen Gestel, den
kunstschilder uit Eindhoven, die Van Gogh kende (hij werkte wel met hem buiten).
Om zijn vader, die hem in 't onderwijs wenschte, te plezieren, haalde hij de lager
en middelbare acten voor handteekenen en perspectief. Zijn vader verzette zich
weliswaar stellig tegen zijn wensch om schilder te worden, maar verzoende zich er
nietemin later mee, toen hij zag, dat hij toch zijn gang ging, en met liefde en ernst.
Vitaal en jeugdig-enthousiast, hoewel hij bijna tachtig jaar is, ging hij zelfs met
aandacht medeleven. Hij is één van de weinigen, die innig in den geest van het werk
doordringen.
Nadat hij sedert eenige jaren de zaken aan kant heeft gedaan, leeft hij geheel voor
zijn schilderen; gaat 's zomers eenige weken hier of daar heen en komt met goede
buit thuis, waar hij zijn studies verwerkt en ook atelierwerk maakt, dat gezien mag
worden.
Zooals Delacroix in z'n dagboek schreef, is een schilder, wiens werken uniek zijn,
blootgesteld aan veel meer kansen op vernietiging, of, wat wellicht erger is, aan
verandering, dan een schrijver; hij heeft veel meer reden om te trachten veel werken
voort te brengen, opdat enkele tenminste kunnen bovendrijven. Maar Gestel werkte
genoeg: het spoor van zijn leven zal niet zoo spoedig ondergaan!
Zelfs na den atelierbrand van 1929 behoeft hij zich niet gekortwiekt te voelen!
Hoewel hierbij een driehonderdtal werken verloren ging, behalve een stapel kleine
teekeningen en aquarellen, die dicht bij de deur lag, en eenig werk dat aanwezig was
in zijn verhuurd woonhuis aan den Buerweg en op zijn werkkamer te Amsterdam,
alsook eenig werk dat bij vrienden bewaard werd en was achtergebleven op den z.g.
Jan Steenzolder, het atelier te Amsterdam, dat hij in 1904 gehuurd had, en dat jaren
zijn pied-à-terre bleef.
Na deze ramp was het, alsof zijn eigen ziel verbrand was. Kort na den brand stierf
plotseling zijn oudere broer en jeugdvriend. Hij zou graag vóór hem gegaan zijn.
Onvergetelijk is hem de bijstand van vrienden, die hem

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

74
hielpen tot berusting te komen, een nieuw mensch te worden, weer op te bouwen en
de plaats achter den ezel te hervinden.
In 't voorjaar kwam hij langzaam weer in beweging, ging in alle richtingen op zoek
naar een nieuw werkhok, maar vond geen plaats waar hij zou willen wonen. In
Bergen, dat z'n volle liefde heeft, wenschte hij niet langer te blijven. Paschen bracht
hem bij toeval in 't Gooi. Op wandelingen nabij Blaricum vond bij het atelier op
Huizerhoogt. Het land met z'n import van forensen en landhuizen beviel hem niet
en bevalt hem nog niet. (Reeds in den zomer van 1904, toen hij een half jaar te Laren
woonde, was hij 't er gauw moe, hoewel 't Gooi toen nog tamelijk ongerept was,
Hamdorf in opkomst, en de club van tien in blauwe machinistenpakken op dikke
boerenpaarden reed).
Maar het atelier was ruim en licht en daar hij aan 't werk moest, huurde hij het. In
Mei 1929 verhuisde hij naar Blaricum en zat eerst op 't nieuwe hok als een kat in een
vreemd pakhuis. Af en toe werkte hij eens buiten, ging op de fiets een paar dagen
de natuur in en in den herfst kreeg hij meer en meer het werk weer te pakken. Hij
verzoende zich met het atelier en met Blaricum. Om adem te halen en voeling te
houden met de stad en 't leven ging hij regelmatig wekelijks een dag in Amsterdam
werken naar 't model. Af en toe ging hij ook naar de Meent, bezaaid met koeien en
paarden, met de zee op den achtergrond en met de heuvelachtige plaatsen, waarbij
men aan de steppen denkt.
Het werk ging nu meer en meer bestaan uit figuurstukken, veelal naar aanleiding
van de modelstudies en van motieven van Huizer vrouwen, die hem nieuw waren en
waarin iets is van het oeroude, dat altijd nieuw blijft.
Het vroegst gedateerd zijn een paar werken uit de Beemster-periode, - hij had zich
in 1920 voorgoed te Bergen gevestigd -, waarin veel schilderijen enz. van bloeiende
boomen, dikwijls met dieren, kalveren en paarden ontstonden. Door de goede en
nieuwe dispositie en de uitdrukking werden deze algemeene en oude onderwerpen
oorspronkelijk en nieuw.
De voortreffelijke, karakteristieke en expressieve dubbelportretten van verloofden
en vaders met dochter of zoon, zijn uit 1923, toen hij na nieuwjaar naar Dresden en
het Ertsgebergte, in Mei naar het Beiersche woud op de grens van Bohemen ging,
waar hij met materiaal beladen voetreizen door 't land maakte en veel landschap en
figuur teekende. Dikwijls trok hij de bergen in met de houthakkers, die hem 's avonds
veel als model dienden.
De vrouw en de landschappen uit Positano, de waterdraagster uit Sicilië herinneren
aan z'n Italiaansche reis in 1924, waarop ook een der hoogtepunten zijner kunst, die
visschers met netten ontstond.
De Vlaamsche periode is ruim vertegenwoordigd door een paar prachtig

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

75
gestyleerde landschappen, een haven te Ostende, ‘Koeien’, ‘Aardappelrooien’, ‘de
Vriendinnen’, een geestige compositie voor paneel, ‘La Lys’, met de drie seminaristen.
Het was een rusttijd na 't vele reizen, een tijd ook van meditatie en grootere verdieping.
Hij heeft een voortdurend verlangen naar Vlaanderen behouden en maakt nu nog
jaarlijks in den winter met vrienden een voettocht door dit land. Vrijer tegenover de
natuur, maakte hij meer en meer composities met figuur en vee in 't landschap. Helaas
zijn alle groote doeken verloren gegaan.
In 1928 werkte hij op 't atelier te Bergen door aan de groote Vlaamsche doeken
en maakte veel paardenstudies bij de boeren in den IJpolder.
Van 1930-'32 ontstaan dan, behalve samenstellingen van de kermis te Blaricum,
van boeren en boerinnen op 't land werkend etc., die vrouwenkoppen en composities
met figuren of groepen van naakte vrouwen met paardjes, naar aanleiding van een
serie studies van badenden aan zee uit Bloemendaal en Zandvoort. Het kan schijnen,
dat Gestel hierin van artistieke richting veranderd is, maar eigenlijk wordt hij hierin
die hij is! ‘Moedig zijn als men een verleden te compromitteeren heeft, is het grootste
teeken van kracht’.
Het is in deze nieuwe werken, dat hij de sterkste uitdrukking van zijn verlangen ziet.
En terecht, want zij zijn de rijpste vruchten van zijn artistieke verhouding tot de
natuur. Zich zuiver-kunstelijke problemen stellend, let hij meer op het ‘hoe’ dan op
het ‘wat’. Hij vermijdt de anecdote in zijn voorstellingen, die als inhoud niets
buitengewoons hebben: naakte vrouwen, gecombineerd met paardjes, een enkele
keer met eendjes, zijn de bijna steeds terugkeerende onderwerpen. De samenstelling,
- de ‘hoofdpersoon’ van z'n werken -, is echter des te bijzonderder: men voelt, dat
er niets meer op verschoven kan worden.
De beweging, die de lijnen verplaatst, hatend, kiest hij meestal eenvoudige, stille
poses, zonder veel wendingen, verkortingen of oversnijdingen. De groote lijnen en
vormen helder voorstellend, zoodat zij op het eerste gezicht gemakkelijk begrepen
kunnen worden, drukt hij de levensverrichtingen van het staan, zitten en liggen
duidelijk uit.
Gestel schildert zeker geen effecten van het licht, dat er voor hem meer is om de
dingen te doen uitkomen; hij geeft den vasten, plastischen vorm, die door z'n volle
kracht een sterken indruk wekt. Het op den achtergrond soms even aangeduide
landschap, is slechts de begeleiding der figuren op z'n melodieuze composities (hij
zelf spreekt gaarne van den ‘zang’).
Deze klare ruimtelijke voorstellingen der natuur, - waarvan het naakte
[m]enschenlichaam voor hem de kern is -, gecomponeerd volgens eenvoudige
[...]etten, herinneren, zonder nabootsingen van een ouden stijl te zijn, even[als]
sommige werken van Picasso, aan Pompeïaansche wandschilderingen
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(‘Dansend figuurtje’ b.v.) En wellicht dat Gestel de volle maat van zijn talent pas
zal geven in de muurschilderkunst. Maar hij heeft niet alleen niet kunnen bijdragen
aan de afwezige kathedraal, men gaf hem ook nog geen muren in een profaner
openbaar gebouw.
Het schilderen om 't schilderen zelf, - waarbij de kleur doel en niet alleen middel
is -, heeft naar zijn eigen erkenning, nooit z'n liefde gehad. (Maar door de perioden
van veel teekenen groeide er ongetwijfeld ruggegraat in het werk). Het smaakvolle
coloriet heeft bij hem dan ook meer een versierend dan een ruimte-gevend belang.
Gestel's ideaal van vrouwelijke schoonheidideaal moge niet altijd het onze zijn,
z'n figuren mogen ons soms laten wenschen, dat zij in de toekomst, bij meer verborgen
déformaties, meer op de ons bekende menschen zullen gelijken; men moet hem
bewonderen en waardeeren voor z'n hernieuwd ernstig en zuiver streven, dat reeds
dikwijls met goeden uitslag bekroond werd.
KASPER NIEHAUS

Overzichtelijke tentoonstelling van het levenswerk van Baron Frans
Courtens. - ‘Kunst van Heden’
Het bestuur van de Staatsinstelling ‘Palais des Beaux Arts’ te Brussel, - het ding
heeft geen Vlaamschen naam - organiseert, ter gelegenheid van den vijf en
zeventigsten verjaardag van baron Frans Courtens een groote, overzichtelijke
tentoonstelling van het werk van dezen schilder, - een vooroorlogsche glorie van de
Vlaamsche schildersschool. Tijdgenoot van Emiel Claus hield Courtens zich van het
luminisme, dat hier zooveel verwoesting zou aanrichten, afzijdig en hechtte zich
méér aan de Vlaamsche traditie, welke nog iets méér is dan de welbekende Vlaamsche
pâte! Na een poosje in Noord-Nederland werkzaam te zijn geweest en er lieflijke
genrestukjes te hebben ‘vervaardigd’ (zij klinkt werkelijk onbeleefd, deze uitdrukking,
steller geeft er zich volkomen rekenschap van) legde Courtens zich voornamelijk
toe op wat men in echt Vlaamsche schilderstermen noemt: ‘het sous-bois’! En
werkelijk, geen van de Vlaamsche schilders heeft ooit die sterkte bereikt in het
weergeven van het zonnelicht zooals dat zweeft en filtert door het looverdak der
dreven om eindelijk schitterende plekken te leggen op een min of meer vochtigen,
maar zwaren en sterken, solieden grond. Met een uiterste nauwkeurigheid volgde
Courtens den dartelen zonnestraal zooals die trillen kan aan een tak. De ‘Dreef te
Haarlem’ is in deze typeerend, - zij is een werkstuk dat een loflitanie is op de
verbijsterende techniek. Zijn ongemeene technische vaardigheid heeft Courtens tal
van onderscheidingen bezorgd. In Belgenland werd hij, samen met Eugeen Laermans,
Ensor, Minne, allen artisten van heel wat meer diepgang
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dan hij, tot baron geslagen, - de hoogste onderscheiding welke een artist in België
van den staat kan verwerven! Het moet zijn dat de schrijvers ten onzent heel wat
minder beteekenen dan de schilders want nog geen enkele onzer litteratoren is tot
baron verheven. Geef toe: Baron Felix Timmermans, baron Cyriel Buysse, baron
Stijn Streuvels het zou niet slecht klinken!
De groote overzichtelijke tentoonstelling van Courtens' werk, meer dan 300 doeken,
is een ietwat gevaarlijke proeve geworden. Wij leven snel, onze oogen zijn heel wat
anders gewoon en kunnen heel wat verdragen. Onbewust verlangen wij naar het
andere, zonder precies te kunnen zeggen wat dit andere dan wel is! De jongere
generatie wordt wat ongeduldig bij het aanschouwen van dat levenswerk, die dreven,
en nog dreven, die landschappen en landschappen. Zij spreekt nu al van de
‘groenselsoepen’ van Courtens! Het is inderdaad oneerbiedig! Maar wij achten het
‘desalniettemin’ toch zeer jammer dat Courtens die zulke ontstellende technische
vaardigheid bezit, zoo weinig ‘ziel’ heeft. Het ‘mysterie’, dát wat een doek een ding
van beteekenis in ons bestaan doet worden, is in dit werk al zeer weinig aanwezig.
Het is bijna voortdurend afwezig! Wij zien de techniek, - en wij zoeken vruchteloos
naar de ziel. Indien men ons slechts een dertigtal doeken hadde getoond, 30 doeken
welke dát hebben wat wij in de 270 vergeefs zoeken, zouden wij Courtens' naam
met meer respekt hebben uitgesproken. Thans zijn wij geneigd te zeggen dat Courtens
zich zijn heele leven heeft herhaald, dewijl hij meende voortdurend museumstukken
te moeten maken....
‘Ziel’ is tegenwoordig niet het voornaamste sieraad van de Vlaamsche
schildersgeneratie, - waar is ze trouwens wél? Men vindt ze gelukkig nog in het werk
van enkele jongeren. Men kan er zich maar al te duidelijk rekenschap van geven in
de tentoonstelling van den anders met naam en faam bekenden kunstkring ‘Kunst
van Heden’ te Antwerpen, den kring welke, op enkele na, de sterkste schilders van
Vlaanderen groepeert en elk jaar sterke buitenlanders uitnoodigt. De tegenwoordige
tentoonstelling is ingericht geworden in memoriam Frans Franck, die onlangs zoo
dramatisch is gestorven en die de spil van deze vereeniging was. Het spijt ons daarom
dubbel te moeten zeggen dat Frans Franck een betere tentoonstelling verdient. Baseleer
en Vaes herhalen zich maar steeds. De eerste doet het nogal flauw, de tweede schildert
een bloem op dezelfde wijze als hij een rog zou schilderen! Ook George Minne
herhaalt zich. En dat wordt vervelend. Ensor is slecht vertegenwoordigd. Uit het
nagelaten werk van Oleffe blijkt dat zijn werk, welke ook zijn zwakke kanten mogen
zijn, het werk van een fijnzinnig colorist was en van een beschaafd mensch. Een paar
marines maken zekeren indruk. Van Jacob Smits werden hier
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dingen gebracht van te verregaande simplistische conceptie. Een sterke schilder, al
is hij het misschien een beetje te zwaar, is Philibert Cockx, wijl Fritz van den Berghe
voortgaat met dingen te schilderen welke niet tot het domein van de schilderkunst
behooren. Floris Jespers wordt al handiger en handiger. Hij is ongetwijfeld een
kleur-fantast, - als hij toch maar eens eindelijk zijn ziel ontdekken wilde!
Daartegenover staat dat Permeke heeft ingezien dat het verkeerd was van zich maar
te laten gaan vermits men het toch goed vond. Hij verdiept zich, en zal er grooter
door worden! De Smet's tonaliteiten behouden hunne onafhankelijkheid. Hevige
opposieten als zijne kleuren zijn, hebben zij met de natuurlijke weergave der
kleur-objekten niets gemeens. Tijtgat's palet ligt vol stof, zoo grauw als die zijn
schilderswerk wordt! De kleine retrospectieve tentoonstelling van het beeldhouwwerk
van Meunier kon beter zijn, - zoodat het den beeldhouwer Ernest Wijnants is
weggelegd geworden den oppervogel af te schieten met een beeld dat ‘Echo’ genoemd
is, een jong meisje in den opgang naar het schoone leven. Met dit beeld wordt het
jongste streven van Wijnants al duidelijker. Waar Minne zich in een ruimte verliest
welke niet veel meer sculpturaals over laat, legt Wijnants er zich op toe om den geest
van het leven uit te beelden volgens sculpturale principes. Hij ijvert naar een
uitdrukking welke klassiek is; hij betracht om in harmonische uitdrukking van gevoel
en verstand, van vorm en inhoud, het innerlijke beeld, den droom gestalte te geven.
In het beeld dat ons bezig houdt kwam het er Wijnants op aan een jonge maagd te
geven in welker ziel, als in een kinkhoren, het leven ruischt en die zich laat verlokken
om dit leven tegemoet te ijlen. Meer dan het ééne geval werd dit beeld het beeld van
de jeugd die zich naar het leven, naar het bewuste bestaan spoedt. Maar wij moeten
oppassen niet litterair te worden en niet vergeten dat dat beeld zijn eerste noodzaak
ontleent aan de behoefte om een plastisch volkomen werk te zijn, in de klassieke
beteekenis dan.
LODE ZIELENS

Het nieuwe museum van Aziatische kunst in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
De heuglijke opening van dit museum kan in ons kunstleven begrepen worden als
een van vele teekenen des tijds. Hoewel de Europeaan eeuwen geleden reeds
betrekkingen aanknoopte met het Oosten, bleef hij tot vóór betrekkelijk korten tijd
vrijwel ontoegankelijk voor de schoonheid en wijsheid der Oostersche culturen en
kunsten. Enkele nadere gegevens omtrent het langzaam ontwaken tot de beteekenis
van speciaal de Voor-Indische en de Chineesche kunst gaf ik onlangs in mijn opstel
over het archaïsme in dit tijdschrift. Tevens werd daarin terloops aangestipt, dat een
al te zeer
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vastgeroest zijn in de Grieksch-Romeinsche en de daaruit goeddeels voortgesproten
Renaissancistische kunstopvattingen de oorzaak was van deze wel wat beschamende
verblindheid, die soms kinderlijk naïeve, soms ook grof egoïstische vormen aannam.
Op de kunstgeschiedenis der oudheid werd rücksichtlos een al te mechanisch begrepen
evolutieleer toegepast, met dit gevolg, dat bijv. de grandiooze kunst van Egypte
hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend gezien werd als voorbereidingsphase tot de
Grieksche!
Hiervan is men thans wel radicaal teruggekomen; men heeft gelukkig ingezien,
ten eerste dat alle werkelijke kunst i n h a a r z e l f v o l t o o i d moet heeten, óók
wanneer bepaalde elementen dier kunst in latere tijden of door andere volken tot
vollediger ontplooiïng gebracht werden, en ten tweede, dat de klassieke
schoonheidsnormen niet de enkel-zaligmakende mogen heeten. Zoo zijn ons de oogen
dan wijd opengegaan voor de onaanrandbare hoogheid en sereniteit, den onafwijsbaren
adel en rijkdom der Oostersche kunstschatten en is ook de opening van dit museum
door het bestuur der in 1918 opgerichte Ve r e e n i g i n g v a n V r i e n d e n d e r
A z i a t i s c h e K u n s t een sprekend symptoom voor deze gewijzigde, zoowel juister
als ruimer mentaliteit. Het museum is nog maar een begin, zeker, en het ligt voor de
hand dat de grootste buitenlandsche steden ons een eind vóór zijn; maar het is dan
toch een u i t s t e k e n d begin. Het bestuur der genoemde vereeniging heeft het niet
in de kwantiteit, maar in de kwaliteit gezocht, en veel van het tentoongestelde staat
inderdaad op het hoogste peil.
Een woord van hulde is hier zeker op zijn plaats voor den conservator, den heer
Visser, die dit geheel zoo overzichtelijk en prijselijk wist op te stellen - hoe vaak
toch wordt aan dezen allerbelangrijksten factor nog steeds weinig of in het geheel
geen aandacht geschonken! Men heeft de door het Sted. Mus. afgestane tuinzaal een zeer ruime, 10 bij circa 30 m. metende zaal - rustig en sober opnieuw bespannen
en door middel van practische schotten in drieën verdeeld. De verplaatsbaarheid
dezer schotten is stellig een voordeel, gezien dat men, overeenkomstig de Oostersche
idee van het tentoonstellen, afwisseling zal betrachten in wat er te zien is; zoodat
ook van tijd tot tijd eenige wijziging in de grootte der ruimten geboden kan zijn. Het
aanwezige is dus slechts een d e e l van hetgeen de vereeniging tot haar beschikking
staat aan eigen aangekochte of in langdurig bruikleen afgestane stukken. Ook hieruit
spreekt een geest van voorzichtige terughouding, lijnrecht tegengesteld aan de helaas
veelal gangbare, misschien ook wel ingeboren menschelijke neiging om door
hoeveelheden, getallen, afmetingen of records te verbluffen en te bluffen.
Er is niettemin zóóveel moois te zien, dat men het in een kroniekje als dit zelfs
niet zou kunnen opsommen. In het middelste compartiment werd het overgroote deel
der plastieken opgesteld, waaronder vele Hindoe-
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Javaansche, die zich hier bevinden dank zij de welwillende medewerking van dr.
F.D.K. Bosch, hoofd van den Oudheidkundigen Dienst in Ned.-Indië. Al dadelijk
bij het binnenkomen treft ge aan uw rechterhand een kapitale Makara aan, een
grootsch gerhythmeerden zeeolifant met opgeheven slurf en opengesperden muil,
uit Prambanan afkomstig. Belangrijker nog is de prachtige, zittende Manjuçri figuur
van de Tjandi Ploasan (tjandi is, naar men wellicht weten zal, de gebruikelijke naam
voor een Oud-Javaansch tempelgebouw), welke plastisch forscher en bewogener
aandoet dan de ietwat precieuse, zoo bekende, licht grijsgele vrouwelijke figuur der
Volmaakte Wijsheid te Leiden. Voorts treft ook vooral een kop van den
Mijmer-Boeddha (transcendentalen ‘Dhyâni-Boeddha’), afkomstig van de
Baraboedoer, in zijn onstoffelijke verstildheid scherp afstekend tegen den zooveel
zwaarderen kop van Avalokiteçvara er naast - deze laatste, een Cambodja'sche
plastiek, in alle aardsche en mannelijke zelfverzekerdheid echter niet minder boeiend!
Twee stoer vereenvoudigde vrouwefiguren geven mede een indruk van de zoo
modern aandoende kunst van het oude rijk der Mon-Khmer volken in Cambodja. Ik
verwijs voorts met nadruk naar den schier tot ornament geworden, bronzen
Boeddha-kop uit Siam, en het eveneens zeer ornamentaal, maar tegelijk nerveuser,
magisch levender, Topèng masker uit Java, dat een sierlijk wonder is van verfijning
in het modelé en van muzikaliteit in de lijn. Voor-Indië is o.a. door het hierbij
afgebeeld fragment van een kop uit Mathurâ vertegenwoordigd, dat ik voor mij
aesthetisch hooger zou willen aanslaan dan het ernevens afgebeeld Nô masker van
licht bruingeel hout, met de karakteristieke metalen oogen, ook al is dit masker een
heel goed staal dezer Japansche kunstsoort. Het bevindt zich in een vitrine in de
linksche zaalafdeeling, waar ook kostelijk lakwerk en een goede, zij het kleine
verzameling ceramiek is te zien.
Belangrijker toch zijn de superbe en machtige Chineesche bronzen en de zoowel
Chineesche als Japansche schilderingen in de rechtsche afdeeling, maar tekort aan
ruimte noodzaakt mij van een nadere omschrijving dezer prijselijke verzameling af
te zien. Uit het bovenstaande zal den lezer echter wellicht duidelijk zijn geworden,
dat dit museum alreeds op een internationaal peil staat en een rijke verscheidenheid
biedt aan Aziatische kunstvoorbeelden van uitstekend gehalte.
W. JOS. DE GRUYTER
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A. WATTEAU FÊTE CHAMPÊTRE (EDINBURGH, NATIONAL GALLERY)
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De oorsprong van de ‘fêtes galantes’
door R. Juynboll
DE groote tentoonstelling, die dezen winter te Londen gehouden werd, was gewijd
aan de kunst van Frankrijk. Alle belangrijke perioden werden voor oogen gevoerd
en het is voor een der aantrekkelijkste tijdperken der Fransche kunst, dat wij hier de
aandacht vragen: de achttiende eeuw.
Sinds de tijden van koning Lodewijk XIV en zijn minister Colbert was in Frankrijk
de Académie oppermachtig geworden, die met haar Italiaansch gerichte doctrine
toonaangevend was. Elk kunstenaar van rang trachtte van dit instituut lid te worden,
hetgeen door het inleveren van een ‘morceau de réception’ mogelijk werd. De aspirant
had de keuze tusschen zes verschillende genres, te weten: de historieschilderkunst,
waartoe ook de allegorie, de mythologie en het ‘sujet pieux’ behoorde, het portret,
het landschap, het militaire stuk, het bloemenstilleven en de bambochade (zooveel
als genrestuk). In 1717 moest er in de Académie geoordeeld worden over het
schilderij, dat bekend staat onder den naam van ‘l'embarquement pour Cythère’ en
dat ingestuurd was door ‘Jean Antoine Wateau’ (1684-1721). Men was eenigszins
verlegen met de vraag, onder welke rubriek dit werk onder te brengen. De voorzitter,
de schilder Antoine Coypel, liet in de protocollen neerschrijven, dat het werk
voorstelde ‘une feste galante’. Dit beteekent zooveel als de officieele erkenning van
een nieuw genre, dat onder de bambochades gerekend werd. De kunstenaar Watteau
werd in een vakje ingedeeld!
Wat heeft men onder ‘fêtes galantes’ te verstaan? Wij zullen niet trachten deze
benaming te vertalen, noch ook een definitie ervan te geven: gaandeweg moge het
duidelijk worden, wat men in de achttiende eeuw daaronder verstond.
Het is reeds sinds overoude tijden, dat de menschheid in reactie op het alles
opeischende, alledaagsche leven zich door middel van zijn verbeelding tracht te
verplaatsen in een andere wereld, waar geen zorgen heerschen, waar wij nergens
door bijkomstigheden worden afgeleid en waar wij in rust en vrede kunnen leven
volgens ons eigen ideaal. In ons menschen steekt naast de drang om midden in het
werkelijke leven te staan, te werken en daden te verrichten, ook de begeerte ons te
laten leiden, m.a.w. naast de (actieve) spanning staat steeds de (passieve) ontspanning.
Deze laatste is het, die ons in het volgende zal bezighouden; ons interesseert thans
een speciale kant van het menschelijk leven, die zijn bestaansrecht heeft evengoed
als de actieve zijde ervan. Beide levensvormen wisselen elkaar voortdurend af, en
eerst het
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vóórkomen van beide potenties zijn voorwaarde voor een dieper levensbesef. Men
hoede zich voor de opvatting, als zou in onzen tijd slechts plaats zijn voor ‘tatkräftige’
menschen. Zij alléén kunnen geen cultuur dragen, aangezien wij altijd moeten kunnen
adem scheppen tusschen den arbeid door. De kunstenaar, dien men altijd onder de
positieve cultuurdragers zal moeten rangschikken, behoeft zelfs veel otium, teneinde
tot de bezinning te geraken die noodig is om te komen tot de artistieke daad. Doch
niet de kunstenaar alleen: wij allen hebben noodig ons geestelijk te verstrooien, en
wel ieder op zijn wijze. Dat deze verstrooiing niet identiek is met zich passief stellen,
behoeft geen betoog: wij zouden het als volgt willen formuleeren.
De mensch moet naast het alledaagsche leven, dat geheel beslag op hem legt, ook
in de gelegenheid zijn zich zelf open te stellen, of zoo men wil: geheel tot zich zelf
te komen. De maatschappij legt ons aan banden, c.q. wij moeten ons schrap zetten
tegenover de ons niet altijd even welgezinde buitenwereld: steeds moeten wij ons
tegenover onze omgeving handhaven. Deze voortdurende spanning moet door
perioden van ontspanning gebroken worden, wil de noodige levensfrischheid bewaard
blijven. De een zal verstrooiing zoeken in meditatie of zelfinkeer, de ander voelt zich
aangetrokken door de natuur of door het aesthetisch genot, in welk laatste geval een
wisselwerking ontstaat tusschen het aesthetisch object en den geïnteresseerde. Een
derde mogelijkheid is het geval, waarin men zich naar buiten wil manifesteeren en
men zich dus in gezelschap begeeft. De meest voor de hand liggende ontspanning is
dan het spel, waarbij het alledaagsche verdwijnt en men in een onwerkelijke sfeer
leeft. Het spel verhindert ons niet onszelf te zijn, aangezien er daar niets onmiddellijks
van ons geëischt wordt. Het spel heeft geen ander doel dan spelen: de gedachte aan
winnen of verliezen is slechts uitkomst, nooit doel.
Deze algemeen menschelijke tendenties, het verlangen naar otium, treden in de
kunst het sterkst naar voren, hetzij in muziek, literatuur of beeldende kunst. Het is
geen toeval, dat op het gebied, dat ons thans bezig houdt, een nauw verband bestaat
tusschen de genoemde kunstsoorten. De stof, de gegevens zijn veelal dezelfde: men
zoekt een onwerkelijke werkelijkheid in toon, op schrift of in beeld te brengen. Deze
irreëele wereld is de verbeelde werkelijkheid, terwijl de vorm, waarin deze verbeelding
tot aanzijn komt, de travestie is. Men kiest juist de travestie, teneinde niet de gedachte
aan de realiteit te laten opkomen. Kenmerkend is immers de hang naar de sfeer, die
ons van het alledaagsche bevrijdt. Het onwerkelijke trekt aan en men idealiseert de
omgeving en het gezelschap, waarin men verkeert. De ideaalwereld, die een ieder
zich droomt, te aanschouwen en te doorleven, dat is het doel van alle streven, dat is
de menschelijke hunkering. Willens en wetens vervaagt men de grenzen van de
realiteit en het onwerkelijke. Dít is de reden, dat men grijpt naar de travestie.
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Dr. A. Jolles wees onlangs in een lezing te Utrecht op de drie hoofdsoorten van
letterkundige travestieën, nl. die van ridder, herder en schelm, die nauw met elkaar
samenhangen en respectievelijk het galant-heroieke, het pastorale en het pittoreske
genre opleveren. Voor het ontstaan van de ‘fêtes galantes’ zullen vooral beide
eerstgenoemde genres van belang blijken te zijn. In de travestie van de pastorale
treedt ook heel duidelijk een reactie op het gecultiveerde naar voren. Reeds bij
Grieksche dichters als Theocritus (IIIe eeuw v.Chr.), dien men wel voor den schepper
van het genre houdt, vindt men naast tafreelen uit het werkelijke landleven reeds
bucolische travestie. Men voelt zich door het stadsleven te veel in zijn natuurlijke
vrijheid gebonden en verlangt naar hetgeen men aldaar niet bezit: de
ongedwongenheid, de natuur. Men meent dit alles te bespeuren in het eenvoudige
leven op het land, dat men weliswaar slechts oppervlakkig kent, maar dat uit de verte
aan den stedeling een ideaal toeschijnt. Behalve het ongedwongen leven is het
voortdurend in contact zijn met de vrije natuur een tweede, niet minder groote
aantrekkelijkheid. Het is bekend, welk een vooraanstaande plaats de
natuurbeschrijvingen in de bucolische literatuur innemen, met welk een zorg de
landschappen in de pastorale schilderkunst behandeld zijn. Het is den kunstenaars
niet te doen om een waarheidsgetrouw weergeven van de natuur, maar om een natuur
zoo als zij beantwoordt aan een gesteld ideaal. De herderstafreelen spelen zich af in
een ideale natuur, die door den geest geconcipieerd en geconstrueerd is. Het wil ons
toeschijnen, dat men heden ten dage de ideale landschapskunst, als b.v. die van de
zestiende en zeventiende eeuw, niet naar de haar toekomende waarde weet te schatten.
Begrijpelijk is dit alleszins: het ideaal, dat een meester als Poussin voor oogen zweeft,
heeft wel in het geheel niets dat het moderne sentiment zou kunnen bekoren.
Schijnbaar heeft deze kunst óns niets meer te zeggen; in elk geval is de belangstelling
ervoor wel zéér sterk gedaald: men betitelt de ideale landschapskunst als valsch
sentiment, als sentimenteel. Inderdaad schuilt er in de gewraakte kunst veelal meer
sentimentaliteit dan sentiment. Men mag evenwel niet oordeelen naar de in dit geval
zoo buitengewoon sterk vertegenwoordigde middelmaat, maar naar de werkelijke
meesters. Deze laatste zijn het, wier kunst de tendenties van het bucolisch kunstgenre
het zuiverst weerspiegelt. Wanneer wij deze tendenties eenmaal hebben leeren kennen,
zijn wij gewapend tegen de talrijke tweederangsproductie, en zal ons oordeel over
het kunstgenre als zoodanig niet meer beïnvloed worden.
Wat bedoelt een figuur als Poussin ons eigenlijk te geven? Hij toont ons het
grootsche, het heroïsche in de natuur; zijn landschapsvisie berust op de stemming,
die het Romeinsche landschap op hem gemaakt heeft. Natuurlijk verstrekt de
werkelijkheid, de omstreken van Rome, voedsel aan zijn fantasie. Wat hij geeft is
als het ware de werkelijkheid gefiltreerd door zijn kunstenaarsgeest; zijn intellect en
zijn gemoed, een onverbrekelijke twee-eenheid,
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hebben de werkelijkheid doorschouwd en haar omgezet in een vorm, waarbij op het
eeuwig zijnde, de eenvoud en tevens de grootschheid in de natuur sterk de nadruk
valt. Poussin's landschappen weten door zuiver artistieke middelen vóór alles
stemming te suggereeren. Alle middelen, die den schilder ten dienste staan, als
weldoordachte compositie der massa's, licht- en schaduwwerking, een nauwkeurig
tegen elkander afgewogen samenstel van lokale kleuren, die veelal getemperd worden
door een alles verbindenden toon, dat alles heeft als einddoel, bij den beschouwer
een emotie op te wekken niet van een stuk natuur, maar van dè natuur. Het verlangen
om het algemeen geldige tot uitdrukking te brengen is een der hoofdkenmerken van
het klassicisme. Het klassicisme van Poussin is dus níet in de eerste plaats navolging
van de antieken, zooals men veelal hoort beweren, maar de vrucht van het verlangen
naar een ideaal. Poussin trachtte dit ideaal te bereiken door het naspeuren van de
wetmatigheid in de verbijsterende vormen- en kleurenrijkdom in de natuur, m.a.w.
hij werd een vorschende geest. Zijn levend kunstenaarsgenie bewaarde hem voor het
altoos dreigende gevaar van een doctrine: Poussin is nooit verstard. Tijdens zijn kort
verblijf in Parijs (1640-'42) voelde hij, dat de sappen begonnen op te drogen; tijdig
voelde hij het dreigende gevaar. Onder voorwendsel, zijn vrouw uit Rome te gaan
halen en haar naar Parijs te voeren, vertrok hij wederom naar het Zuiden. Frankrijk
heeft hem nooit weergezien.
In het rijpe werk van Poussin wordt de stemming van zijne figuren veelal door die
van het landschap gedragen. Hier raken wij een verschijnsel, dat van integreerende
beteekenis zal worden voor het genre der ‘fêtes galantes’. Het probleem op zich zelf
is reeds oud: wij meenen, dat het in de kunstgeschiedenis zijn intrede doet in de
lyrische landschapskunst van Giorgione. Helaas heeft de tijd ons slechts weinig
overgelaten van het werk van dezen Venetiaanschen grootmeester. De elementen,
waaruit Giorgione zijn landschapskunst opbouwt, vindt men terug in de rijpe werken
van Giovanni Bellini. Het persoonlijke van Giorgione is in zijn wonderfijne lyriek,
die men het sterkst in zijn coloriet ondergáát. Giorgione is de eerste groote
stemmings-kunstenaar, die de Italiaansche schilderkunst voortbracht. Het is te
betreuren, dat het begrip ‘stemming’ zulk een vage aanduiding is. Om stemming te
ondergaan, wordt van den beschouwer een zielstoestand vereischt, die men als
actief-passief zou kunnen aanduiden, een evenwichtstoestand, waarbij ons gemoed
zich in rust bevindt. Wij stellen ons geheel ontvankelijk en koesteren den wensch,
de emotie van den kunstenaar te hérondergaan en schakelen tóch ons eigen intellect
niet uit. Verzuimen wij het laatstgenoemde, dan genieten wij uitsluitend in sensueelen
zin, m.a.w. wij geraken niet tot dieper geestelijk genot, dat immers de resultante is
van sentiment en intellect beide. Een voorbeeld moge onze stamelende aanduidingen
illustreeren: bij het hooren van muziek is niet het ‘over zich laten komen’ van de
noten in
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al hun welluidendheid muzikaal genot, maar het hooren van de klankcombinaties
der accoorden, die zelf weer de eenheden zijn waaruit een muzikale phrase, d.i. een
afgerond onderdeel van een muzikaal werk, bestaat. Tegelijkertijd diene ook de
toehoorder rhytmisch en dynamisch te hooren: wel een bewijs hoe gecompliceerd
het hooren van muziek in wezen is. In de schilderkunst is het niet anders. Vooral bij
een kunstwerk als dat van Giorgione is de verleiding groot, parallellen te trekken
tusschen toon- en schilderkunst. Dit geldt niet alleen voor de kunst van Giorgione,
maar voor het heele genre der ‘fêtes galantes’; een wezenstrek van beide blijkt het
muzikale element te zijn. Wij komen zoo aanstonds daar nog op terug.
Het is van belang op te merken, dat het onderwerp bij Giorgione niet
overheerschend is, de inhoud bestaat uit stemming. De betoovering, die van een
schilderij als de Madonna van Castelfranco uitgaat, is de stemming, de atmosfeer,
het gebonden kleurengamma, dat neigt naar toongeving. De stemming bij Giorgione
is er een van serene rust, van klankvolle stilte, als ook van melancolie. De weemoed,
het verlangen, ook deze snaren van het menschelijk gemoed worden beroerd en
brengen den beschouwer als het ware in een droomtoestand. Ook op zijn tijdgenooten
moet de kunst van Giorgione diepen indruk gemaakt hebben; zij wordt evenwel al
spoedig overstemd door de overrijke kleurorchestratie van Tiziaan, en de
Venetiaansche kunst slaat, dezen meester volgend, weldra andere wegen in.
Dat Giorgione evenwel niet geheel vergeten is, blijkt alleen reeds uit de
Giorgioneske onderwerpen, die men o.a. aantreft in de graphiek, die, met Domenico
Campagnola aan het hoofd, in het vaarwater van Tiziaans kunst zeilt. Als voorbeelden
noemen wij een ‘concert champêtre’, een teekening van Domenico Campagnola in
Londen. Wij weten van Mariette, dat Watteau de teekeningen van Campagnola in
de beroemde verzameling Crozat heeft bewonderd en zelfs gecopieerd. Deze literaire
overlevering wordt door een teekening van Watteau in Parijs, een copie naar een
teekening van Tiziaan, die thans in de Albertina te Weenen bewaard wordt,
ondersteund.
Het duidelijkst weerspiegelt zich Campagnola's kunst in het werk van Watteau's
eenigen leerling Jean Baptiste Pater.1)
In de zestiende eeuw zijn er in Italië naast de kunst van Venetië nog eenige andere
scholen van landschapschilderkunst, benevens eenige meer op zich zelf staande
meesters als Niccolò del'Abbate te Modena en de Dossis te Ferrara. Deze verschillende
richtingen, waarvan wij de school van Raffael vermelden (Penni, Polidoro da
Caravaggio) geraken onder den invloed van buitenlandsche meesters (men denke
slechts aan Paul Brill in Antwerpen en aan Adam Elsheimer uit Frankfort) en vormen
den bodem, waaruit zich omstreeks 1600 te Rome een nieuwe kunst ontwikkelt: de
ideale landschapkunst. Het zou te ver voeren, dit gecompliceerde groeiproces in
bijzonderheden na te

1) Ook in Rubens' werk treft men Campagnola-reminicenties aan.
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gaan, waarin ook de romantiek van Girolamo Muziano uitmondt. Teneinde evenwel
een idee te geven van Het ideale landschap, beelden wij van een der grondleggers
van het genre, Annibale Carracci, een werk af, dat zich in het Kunsthistorisches
Museum te Weenen bevindt en dat omstreeks 1605 ontstaan moet zijn.
Het midden van de compositie wordt ingenomen door de put van Jacob met twee
figuren: links is Christus gezeten, rechts staat de Samaritaansche vrouw. Als
achtergrond voor de bijna klassieke vrouwenfiguur staat een donkere groep boomen,
expresselijk iets rechts van het midden geplaatst, teneinde de opzettelijkheid van een
centraal-compositie te vermijden. Vlak voor de beschouwer bevinden zich de figuren;
daarachter spreidt zich een heuvelachtig landschap uit, dat sfeer aan het verhaal
verleent, en het geheel in een milde stemming brengt. Men lette op het afgewogene
van de massa's naast en voor elkander. Telkens worden door het licht kleine accenten
gezet, die de compositie tot een overzichtelijk geheel maken. De kleine figuren en
de architectuur links op den achtergrond voegen zich harmonieus in het landschap,
dat wijd en tevens in zich begrensd is. In de hoofdfiguren klinkt iets na van antieke
sculptuur, die Carracci, naar men weet, te Rome bestudeerd heeft.
Carracci componeert zijn landschap en zet de massa's tegenover elkaar gelijk een
architect. Het merkwaardige daarbij is, dat deze ‘kunstmatige’ opbouw gepaard gaat
met een uitgesproken poëtischen inslag. Door middel van het licht, dat alles
doordringt, komt de meester tot een stemmingsbeeld, het ideaallandschap. De
lichtschildering van Carracci kan men terugvoeren op Correggio, terwijl Baroccio
de tusschenschakel vormt. Men diene niet uit het oog te verliezen dat Carracci in
Venetië vertoefd heeft, alwaar de stemmingskunst van Giorgione niet onopgemerkt
aan hem is voorbijgegaan.
Een voorbeeld als Christus en de Samaritaansche vrouw moge voldoende zijn om
te demonstreeren, hoe in Carracci het voornaamste uitgangspunt gezocht moet worden
voor de ontwikkeling van de zeventiende-eeuwsche ideale landschapkunst. In Italië
zijn Domenichino, Albani en Guercino directe navolgers, terwijl uit Frankrijk de
twee grootmeesters stammen: Poussin, de heroïsche landschapschilder en Claude,
de lyricus.
In het vervolg zullen wij onze aandacht op het geboorteland der ‘fêtes galantes’
zelf concentreeren. Aangezien wij in de schilderkunst slechts gedeeltelijk een neerslag
vinden van het Arcadisch ideaal, dat ons thans als voorstadium der fêtes galantes
interesseert, richten wij ons thans tot de Fransche literatuur uit het begin der
zeventiende eeuw.
De tallooze oorlogen, die Frankrijk in de zeventiende eeuw teisterden, hadden een
groote verruwing teweeg gebracht. Wanneer met den slag van Ivry een periode van
rust aanbreekt, volgt weldra een reactie: een dichter als Malherbe streeft bewust naar
een zuivering van taal en poëzie, en is een
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der baanbrekers van het classicisme, dat in de 1635 gestichte Académie zijn
belichaming vindt. Daarnaast komt het salonwezen op met haar verfijnde manieren
(Hotel de Rambouillet). Het is in deze sfeer, waarin de beroemde roman van Honoré
d'Urfé, l'Astrée, zulk een opgang maakte.
L'Astrée is een omvangrijke herdersroman, waarin de idyllische inhoud geinspireerd
is door Spaansche en vooral Italiaansche voorbeelden (Tasso en Guarini). Een enkele
aanhaling moge zoo dadelijk den aard van het werk demonstreeren, die bepaald wordt
door het Arcadisch ideaal, dat gelijk staat met het hoogste geluk op aarde. D'Urfé is
veelal realistisch in zijn uitbeelding van het landschap. Het is bekend dat hem een
bepaalde landstreek in Zuid-Frankrijk voor oogen gezweefd heeft.
Dit neemt niet weg, dat de lezer zich in een onbestemd schimmenrijk waant: juist
het vage, onwerkelijke is het fascineerende van l'Astrée. Onwerkelijk zijn reeds de
namen van de personen, die er in voorkomen, en die deels vermomde personen zijn
uit de werkelijkheid, zooals blijkt uit een brief van d'Urfé, gericht aan Pasquier.
Wij stooten hier op een der fundamenteele eigenschappen van de barokkunst, die
een synthese vormt van realiteit en idealiteit. Het hoofdmotief is de liefde van den
herder Céladon (= d'Urfé) en Astrée (Diane de Chateaumorand), waarnaast anderen
als Sylvie, Hylas en Galathée voorkomen. De vorm is gedeeltelijk die van het
raamverhaal: telkens worden losse verhalen ingelascht. De roman doet ons zéér
gekunsteld aan, zoowel wat inhoud (verliefde herders en herderinnen) als vorm (b.v.
de natuurbeschrijvingen) betreft; wij missen er het persoonlijke in, die de stof leven
inblaast. Storend voor ons gevoel is, behalve langdradigheid, de sentimentaliteit. Een
groot kunstwerk is l'Astrée dan ook zeker niet en wij verwijlen dan ook alleen bij
haar, aangezien zij zoo typeerend is voor het pastorale genre. Een groot deel van
l'Astrée wordt ingenomen door uitvoerige uitweidingen over de liefde, die sterk aan
het middeleeuwsche hoofsche ideaal herinnert. Erotisch is de liefde niet, maar uit
het sterk terughoudende spreekt toch een zekere sensualiteit. Dat l'Astrée de
‘glorification de l'amour platonique’ zou zijn, zooals Philippe Godet wil, is dan ook
stellig niet geheel juist. Wel treft overal de eerste eisch, die aan den minnenden herder
gesteld wordt: hij moet vóór alles ‘discret’ zijn; de eer van zijn dame hoog te houden,
moet zijn voornaamste streven zijn; zijn persoonlijkheid moet hij geheel opofferen
terwille van zijn aangebedene. De ouders van de gelieven plegen zich meestal tegen
de verbintenis der minnenden te verzetten, hetgeen de liefde slechts aanwakkert. Dan
weer zijn er medeminnaars, terwijl de aangebedene door haar koelheid en haar
gestrengheid de minnaars tot wanhoop brengt, waarvan een galante briefwisseling
het gevolg is.
Daar blijft het bij: er wordt slechts verlangd; de liefdesvreugde en smart zijn de
hoofdmotieven; tot de verbintenis zelf komt het niet, deze wekt de
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belangstelling van den dichter niet. Alles blijft een spel, hetzij vreugdevol, of gelijk
het uitverkoren motief: smartelijk. Het de nadruk leggen op het smartelijk verlangen
wordt veelal eentonig, en is dikwijls zooals gezegd sentimentaliteit, géén waarachtig
gevoel. Het onwaarachtige, het gekunstelde, gelijk wij het boven noemden, is hetgeen
in l'Astrée in hooge mate stoort. Bovendien is d'Urfé niet vrij van cliché; zijne
ontegenzeggelijk stylistische gaven mogen blijken uit de volgende aanhaling:
‘Belle et agréable rivière de Lignon, sur les bords de laquelle j'ai passé si
heureusement mon enfance, et la plus tendre partie de ma jeunesse, quelque paiement
que ma plume ait pu te faire, j'advoue que je suis encore grandement redevable, pour
tant de contentements receus le long de ton rivage, à l'ombre de tes arbres feuillus
et à la fraîcheur de tes belles eaux, quand l'innocence de mon aage me laissait jouir
de moi-mesme et me permettait de gouster au repos les bonheurs et les félicités que
le ciel, d'une main libérale, répandait sur ce bienheureux pays que tu arroses de tes
claires vives ondes.’
In zijn tijd werd de roman door de Franschen uitermate bewonderd; zooals Vaganay
het aardig uitdrukt: ‘l'Astrée a fait battre tant de coeurs et tira des yeux - de tant de
beaux yeux, aujourd'hui éteints - de douces larmes....’
De roman bestaat uit vijf volumineuze deelen, maar men had den tijd dit ‘onmetelijk
tapijt’ uit te rollen; men vond zijn eigen verlangens terug in deze pastorale
liefdeshistories, men beminde het Arcadisch ideaal, zooals de dichter het had
voorgesteld.
Stellen wij hiernaast het schilderij van Poussin, dat bekend is onder de naam: ‘Et
in Arcadia ego’. (Louvre). ‘Ook ik [was] in Arcadië’ luidt het opschrift op het graf,
waarnaast de knielende herder wijst. Als in gedachten verzonken staat rechts de
klassieke vrouwenfiguur, nadenkend over de sombere spreuk, die zij zoo juist
verneemt. De weemoed, die de gedachte aan het vergankelijke van het menschelijk
bestaan oproept, is de grondstemming van het schilderij. Waarlijk klassiek is de
harmonische compositie, die geheel door het geestelijk motief beheerscht wordt.
Poussin plaatst bloeiende jonge figuren in een schoon landschap: de tegenstelling
tusschen het jonge leven en de dood, die door het graf veraanschouwelijkt wordt, is
het hoofdthema. De gedachte moge weinig persoonlijks bezitten: het is de uitvoering,
die het gegeven op een hoog plan brengt en de gedachte aan iets banaals niet laat
opkomen.
In dit werk vragen de figuren het meest onze aandacht: het landschap is niet veel
meer dan achtergrond en is slechts een harmonische begeleiding, die het hoofdgegeven
des te schooner tot zijn recht doet komen. In Poussin's latere werk komt het probleem
van de wisselwerking van figuur en landschap meer naar voren: het schilderij is op
een bepaalde stemming gecomponeerd. De figuren onderstrepen slechts de stemming,
die uit het heele werk spreekt. Als voorbeeld geven wij het landschap met de drie
monniken in de
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collectie van prins Paul van Yugoslavië. Het dichte geboomte en het lichte
berglandschap trekken het meest de aandacht; de verschillende groenen en bruinen
vormen te zamen één geheel, waarbij het grijsblauw der monniken midden op den
voorgrond niet opvalt. De stoffage dient om den voorgrond te accentueeren,
waarachter een mysterieus water zichtbaar wordt, dat afgesloten wordt door een
rotswand met rijke vegetatie. Een contrast met den donkeren voor- en achtergrond
vormt het middelste plan rechts, dat geheel licht is gehouden. Prachtig is verder de
afscheiding van den donkeren achtergrond en de lichte bergpartij, die nog juist
zichtbaar is. De contour, die scherp is en tevens even onscherp door het doordringende
licht, is wel een bewijs van de natuurobservatie van den meester, die den grond vormt
van Poussin's poëtische verbeelding.
Trachten wij thans het arcadisch ideaal, dat wij in woord en beeld hebben leeren
kennen, nog iets scherper te omlijnen. Gelijk gezegd, behooren de fêtes galantes in
een gelijksoortige sfeer: zij knoopen aan bij hetgeen er sinds het begin der zeventiende
eeuw in Frankrijk leefde. Kenmerkend is het terugverlangen naar een verloren gouden
eeuw; het sterkst sprekend is het Arcadisch ideaal evenwel in zijn negatieve zijde,
d.w.z. in zijn onwil tegenover de werkelijkheid, die, positief gesteld, overgaat in
hang naar een irreëele wereld.
Veelal kan men hier slechts van het zoeken naar bedwelming spreken. Dìt ideaal
heeft natuurlijk géén geestelijken ondergrond, aangezien het onethisch is. De ware
idylle, die wij hier op het oog hebben, grijpt evenwel veel dieper, zij is, om een regel
van Strich aan te halen, ‘die ewige Naturform des menschlichen Daseins, wo der
Mensch ohne Geschichte ist und ohne Zeit.’ De tragiek van het menschelijk leven
blijft ook in den gedroomden ideaaltoestand bestaan. Men vermomt zich als herder,
zoekt de natuur en het natuurlijke, de gedachte aan de verloren gouden eeuw blijft
bestaan. Zij tempert de blijheid ook van het herdersleven, zij werpt een schaduw op
de natuurlijke levensvreugde.
Uit het voorafgaande moge blijken, dat het van belang is, onderscheid te maken
tusschen twee stroomingen van de pastorale kunst. De drijfveer is veelal gelijk, de
uitwerking fundamenteel verschillend: de eerste categorie zoekt het menschelijk leed
te vergeten door zich te bedwelmen: onwaarachtig is de naïveteit van het herderlijk
spel: de afkeer van het leed, dat de maatschappij den enkeling voortdurend veroorzaakt
en de daaruit voortkomende behoefte van ‘terug naar de natuur’, die deze categorie
niet tot het verlangen naar een dieper inzicht in deze natuur drijft.
Voor deze categorie blijft de pastorale een travestie zonder dieperen achtergrond:
het blijft een spel, dat in uiterlijk misschien slechts weinig van de volgende afwijkt,
innerlijk evenwel een groot onderscheid vertoont. De eerste soort heeft het pastorale
kunstgenre in discrediet gebracht, aangezien men
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het onderscheid tusschen beide dikwijls niet heeft vermogen te zien, daar de uiterlijke
overeenkomsten, het motief, zoo groot zijn. Artistiek gehalte kunnen wij slechts bij
de tweede soort verwachten, die in het spel haar volle menschelijkheid - voorwaarde
voor de artisticiteit - behouden heeft. Om nogmaals een vergelijking met de muziek
te maken: bij het eerste genre behoort als illustratie: jazz-muziek, bij het tweede:
m u z i e k . Onze tijd heeft het voordeel, dat het onderscheid in kunst en géén kunst
althans op dit gebied niet twijfelachtig is!
Onder ‘volle menschelijkheid’ heeft men ook het ethisch bewustzijn te rekenen.
Ethische problemen treden dan ook in Tasso's Aminta, Guarini's Pastor fido en in
Hoofts Granida naar voren. Deze literaire werken zijn in de pastorale sfeer gehouden,
d.w.z. zij zijn idealistisch van inhoud, voortbrengselen der fantasie. Het
gezelschapsleven heeft vóór den tijd van Marie Antoinette nooit getracht dezen droom
te verwezenlijken. Tegen het einde van de achttiende eeuw verdwijnt het pastorale
kunstgenre: een tijd, die het spel in realiteit wil omzetten, biedt geen kans meer voor
de pastorale fictie.
De achttiende eeuw is dus de laatste van het pastorale genre. Het is merkwaardig,
dat eerst in het begin van die eeuw, het genre, dat in Frankrijk op literair gebied reeds
en décadence was, ook in de beeldende kunst zijn neerslag vindt en wel in den vorm
der fêtes galantes. Wij meenen thans de tweede categorie, die wij zoo juist trachtten
te kenschetsen.
Uit het traditioneele gegeven ontwikkelt zich in de kunstenaars-loopbaan van
Watteau de nieuwe kunstvorm der fêtes galantes. Merkwaardig snel voltrekt zich
deze ontwikkeling: uit de pastorale idyllen komen de fêtes galantes voort, die het
naïef idyllische verliezen en daarvoor een wereld van rijkdom in de plaats stellen,
de wereld van Watteau.
Het ligt niet in onze bedoeling, de lezer daar in te leiden; de kunst van Watteau,
waarover reeds zooveel geschreven werd, moeten wij als genoegzaam bekend
veronderstellen. Ons doel is niet anders, dan op eenige ingrediënten van het thema
te wijzen uit historisch oogpunt gezien. Het is onnoodig er nog op te wijzen, dat de
kunst van Watteau door de geschiedenis van zijn geliefd thema geenszins verklaard
wordt: de persoonlijke verwerking van het thema is de artistieke daad van Watteau.
Kunsthistorisch gesproken ligt de beteekenis van dezen schilder in de omstandigheid,
dat Watteau een eeuwenoud thema nieuw leven heeft ingeblazen en op een nimmer
overtroffen wijze in de beeldende kunst, i.c. de schilderkunst, heeft ingevoerd. Over
de artistieke kwaliteiten van dit werk te spreken ligt niet in de ons gestelde opgave.
De ‘fêtes galantes’ ontleenen veelal hun sfeer aan de pastorale idyllen; hun wezen
is hiermede evenwel nog lang niet bepaald. Uit de term ‘galant’ moge alreeds blijken,
dat de liefde een groote rol speelt. Zij is bij Watteau steeds gesublimeerde erotiek,
de vrucht van een subtielen geest, aan wie elke banaliteit vreemd is. De als het ware
opgeheven sfeer dwingt ons altijd weer
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zijn werk te beschouwen: zelden werd de erotiek zóó kuisch gegeven als in zìjn werk.
Moet men de fêtes galantes als voortzetting op de liefdestuinen, die vorige eeuwen
afbeeldden, beschouwen?
De ‘Liebesgarten’ komt reeds op middeleeuwsche miniaturen voor en vormt daar
een illustratie voor de hoofsche liefde, (courtoisie) b.v. miniaturen in een handschrift
van de ‘roman de la rose’ in het British Museum, Vlaamsch werk, XVe eeuw. In de
vijftiende eeuw verschijnt de ‘Liebesgarten’ meestal nog in allegorische gedaante;
Venus reikt een pijl aan een jongeling, men ziet eenhorens (het symbool der
kuischheid) e.d. (Meister der Liebesgärten).
Uit de tweede helft der vijftiende eeuw stammen twee minnetapijten, die
vermoedelijk van Zwitsersche afkomst zijn en die thans in het historisch museum te
Basel bewaard worden. Hoofsche omgang van de beide sexen vindt men ook vaak
op jachttafreelen (tapisserieën): tijdens de rust op de jacht wordt er in de openlucht
geminnekoosd, gemusiceerd, geschaakt, gekaart of gegeten.
Realistischer van opvatting zijn reeds de gravures met ‘Liebesgärten’ van Meester
E.S. en den Hausbuchmeister. In de zestiende eeuw wordt het thema reeds
veelvuldiger afgebeeld, waarbij de gedekte tafel slechts zelden ontbreekt. Als
voorbeelden noemen wij gravures van H.S. Beham, beide anonieme Venetiaansche
schilderijen in Weenen (Akademie) Pieter Pourbus (Wallace; een anoniem schilderij
in het museum Castelvecchio te Verona).
Het gegeven van het wereldsche leven van Magdalena heeft de schilders ook in
de gelegenheid gesteld vroolijke gezelschappen in de natuur af te beelden, zoo b.v.
de beroemde gravure van Lucas van Leyden. Ook allegorische afbeeldingen van de
planeet Venus geven aanleiding tot minnende gezelschappen in de natuur. Bij al deze
voorbeelden knoopen ook de boerenschilders aan, al speelt het gegeven ditmaal in
lagere kringen. (Brueghel bij Ehrhardt, Berlijn, Jan van Hemessen en Jan van Amstel).
Het eerste schilderij, dat de kiemen in zich draagt van de ‘fêtes galantes’, is de
beroemde ‘Liebesgarten’ van Rubens, waarvan zich het beste exemplaar in het Prado
te Madrid bevindt. De Vlaamsche grootmeester heeft in dit stuk zich zelf en zijn
familie afgebeeld. Links ziet men Rubens met Helena Fourment, terwijl zich rechts
een gezelschap, dat grootendeels uit familieleden van Helena bestaat, vermaakt in
de vrije natuur, zonder eenig bepaald doel en blijkbaar slechts genietend van het
leven, zooals slechts een Vlaming dat vermag. Deze levensvreugde, deze heerlijke
onbezorgdheid weet Rubens ons dank zij zijn groot coloristisch vermogen en zijn
compositiekunst op suggestieve wijze duidelijk te maken. Het onderwerp lag hem
blijkbaar buitengewoon goed: hij gevoelt zich ook geheel als deelnemer aan het feest,
zachtkens beroert hij zijn jonge vrouw, en wie nog niet begrepen zou hebben welk
een innige verhouding er tusschen beiden bestaat, kan het aflezen aan het ge-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

92
vleugelde liefdesgodje, dat zich achter hen bevindt. Het tweetal links is even apart
van het gezelschap gehouden, niet alleen terwille van de functie van repoussoir, maar
ook vanwege het onderwerp.
Watteau, die mogelijk te Parijs een repliek, die zich thans in het bezit van baron
Edmund de Rothschild aldaar bevindt, gekend heeft, schijnt behagen in dit motief
geschept te hebben, zooals blijkt uit een van zijn schilderijen, dat ons thans nog
slechts uit de gravure van B. Audran bekend is. In dit werk van Watteau komt op
den achtergrond een boomgroep voor, waarbij de reeks boomstammen prachtig tegen
het zonlicht uitkomt. Dit landschapsmotief treft ons ook bij Rubens in diens gezicht
in het park van Kasteel Steen (Weenen). Dit sublieme werk biedt ook in zijn stoffage
groote affiniteiten met Watteau: het staat naar onze meening het dichtst bij den
Franschen meester van al de werken, die ons van Rubens bekend zijn. Men lette eens
op het staande paartje links: de gedraaide houding en het oversnijden der figuren, de
wijze van staan, dit alles roept de gedachte aan Watteau wakker, evenals b.v. de
knielende man midden op den voorgrond. Ook in de behandeling van het landschap
met talrijke stemmingsmomenten voelt men, wat later komen zal. De uitkomsten
van de stylistische vergelijking worden bevestigd door mededeelingen van Watteau's
bewonderaar, den graaf Caylus, alsook door een brief van Watteau, waarin deze
schrijft naar aanleiding van een schilderij van den Vlaamschen meester, dat hij zoo
juist ontvangen heeft: ‘Depuis ce moment où je l'ai reçue, je ne puis rester en repos
et mes yeux ne se lassent pas de se retourner vers le pupitre où je l'ai placée comme
dessus un tabernacle’. De invloed van Rubens heeft zich evenwel hoofdzakelijk in
het technische gemanifesteerd: een groote kloof scheidt de beide
kunstenaars-individualiteiten: Rubens, de man van een onverwoestbare vitaliteit,
Watteau een teruggehouden karakter, de droomerige dichter.
Men lette er op hoe Rubens' figuren uit het leven gegrepen zijn; dit in tegenstelling
met het veelvuldig voorkomen van gecostumeerde figuren bij Watteau. Een der
eigenschappen van de fêtes galantes is juist het verlangen naar het onwerkelijke, in
welke tendentie de lust naar verkleeding geheel past. Het voorbeeld, dat Watteau
voor oogen zweefde, was het theater, waarmede hij in kennis kwam dank zij het feit,
dat zijn leermeester Claude Gillot een tijdlang belast is geweest met het toezicht op
de costuums en de décors van de opera te Parijs. Meer nog dan de opera hebben de
eenvoudigere ‘Comédie des Italiens’, alsook het markttooneel op de Foire
Saint-Germain en op de Foire van Bezons indruk op hem gemaakt. Het is merkwaardig
na te gaan hoe juist de meer populaire tooneelvorm zijn fantasie prikkelden. Van
schildersoogpunt uit is dit wel te begrijpen: het tooneel op de markt, en de Commedia
dell'Arte waren ontegenzeggelijk veel pitturesker. Bovendien heeft Watteau met de
pathetische operafiguren de spot gedreven: de Italiaansche inslag, die zoo goed bij
de kunst van Versailles paste, was hem waarschijn-
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lijk niet sympathiek. Men vergelijke zijn schilderij ‘les Comédiens français’, vroeger
in Potsdam, dat zweemt naar de parodie.
Opmerkelijk voor de figuur van Watteau is het, dat hij van het meer populaire
genre van het tooneel, dat bovendien weinig verfijnd was, nóch wat uitvoering betreft,
weer slechts zóóveel opnam als hij voor zijn eigen kunst behoefde. Verder dan het
min of meer vrij overnemen van een motief is het nooit gekomen. Het beste voorbeeld
is ‘l'embarquement pour Cythère’, dat volgens de onderzoekingen van Fourcaud
geïnspireerd werd door de comedie ‘les trois Cousines’ van Dancourt, en waarin
o.m. het couplet voorkomt:
Venez à l'isle de Cythère
En pélerinage avec nous....
Jeune fille n'en revient guère
Ou sans amant ou sans époux.

Wat heeft Watteau niet van deze eenvoudige regels weten te maken! Welk een poëzie
heeft hij over de scène heengegoten. Het gegeven is opgeheven in een hoogere sfeer:
het eigenlijke gebeuren is niet de hoofdzaak, al verloopt de lijn der handeling duidelijk
van rechts naar links. Het onderwerp is het galante samenzijn in een sprookjeswereld,
waar alles mogelijk is. Een onuitsprekelijke teederheid ligt over het landschap
uitgespreid, waarvan ook de figuren vervuld schijnen. Het is een droomwereld, waar
welluidende stilte heerscht. Alles is verfijnd tot het uiterste, en toch is
‘l'embarquement’ ons dierbaar door haar zuiveren eenvoud. Zoo ooit, dan kunnen
wij hier van geïnspireerd werk spreken; zelden heeft Watteau zóó zijn warme
persoonlijkheid geopenbaard als in dit werk, dat zeker tot zijn chefs-d'oeuvre behoort.
Dit schilderij is zoo rijk aan bekoring en aan stemming, dat de gedachte aan tooneel
feitelijk niet meer bij ons opkomt. Dit geldt - eenige uitzonderingen daargelaten feitelijk voor al de fêtes galantes van Watteau, en het lijkt ons dan ook niet juist, om
den invloed van het tooneel zoo hoog aan te slaan als sommige Fransche auteurs dit
gewoon zijn te doen. Het moge waar zijn voor figuren als Gillot en Pater, de kunst
van Watteau wordt niet door invloed van het theater beheerscht. De figuren van de
Commedia dell'Arte in hun karakteristieke kleedij hebben hem het meest
aangetrokken. Men denke slechts aan den Gilles in het Louvre, waarbij als
nevenfiguren vier Italiaansche acteurs optreden: Scapin, Scaramuccia, Columbina
en de dokter. In het voorbijgaan zij erop gewezen, dat de Pierrot, die men Gilles
pleegt te noemen, niet van Italiaansche, maar van Fransche afkomst is. In het
Teyler-museum te Haarlem bevindt zich een teekening van de Gillesfiguur. Geliefd
is ook Arlecchino met zijn fleurig geruite pak en zijn zwarte masker. Naast de
comedianten treden de herders en herderinnen op, die het Arcadisch ideaal, waarover
boven reeds gesproken is, in gedachte brengen.
Alle figuren zijn jong en men vermaakt zich met conversatie, muziek, dans
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of spel. Het onderwerp van de conversatie is dikwijls de liefde, hetgeen men duidelijk
aan de gebaren kan aflezen en waarover naar aanleiding van l'Astrée reeds gesproken
werd. Talrijk zijn de guitaar-, theorbe-, fluit- en doedelzakspelers; een enkele maal
komen ook de viool en de gamba, toenmaals basse de viole geheeten, er aan te pas.
Niet zelden dient de muziek als begeleiding van de dans.
Eigenlijke spelen zijn bij Watteau nog zeldzaam (schommel); bij zijn navolgers
heeft dit motief veelvuldiger toepassing gevonden. De entourage der fêtes galantes
is de vrije natuur. De landschappen van Watteau hebben een zeer persoonlijk cachet:
alhoewel men het zich afgeleid kan denken van het ideale landschap der voorafgaande
eeuw, zijn er nochtans belangrijke verschillen. Het ideaallandschap in Italiaanschen
zin maakt plaats voor een nationale Fransche kunst. De Romeinsche motieven, de
geconstrueerde landschappen verdwijnen. Watteau was bevriend met Audran, den
‘conservator’ van het Luxembourg, waardoor hij niet alleen in geregeld contact was
met de Medicicyclus van Rubens, maar ook met het fraaie park. Watteau heeft aldaar
veel genoten en natuurstudies gemaakt, evenals in de omgeving van Parijs. Eenige
landschapschetsen zijn over. (Bayonne, Leningrad).
Ruïnes en resten van antieke bouwwerken, in de zeventiende eeuw zoo geliefd,
spelen bij Watteau een zeer ondergeschikte rol. Eerst in de tweede helft der achttiende
eeuw geraken zij in Frankrijk weer en vogue (Hubert Robert!) Watteau's landschappen
zijn uitermate beminnelijk door hun intieme sfeer. De poëtische stemming, die er
van uitgaat, is de grond waarop de kunstenaar zijn werken opbouwt. Telkens geeft
hij doorkijkjes, die de fantasie wakker roepen; telkens komt achter het zware geboomte
de lucht te voorschijn. De lichte verschieten zijn bij Watteau steeds subliem; hier
steekt hij zijn grooten landsman Claude Lorrain naar de kroon.
Architectuur komt weinig voor in de fêtes galantes: zij liggen immers niet in het
wezen der voorstelling. Een uitzondering maakt slechts ‘het bal’ in de Dulwich
Gallery te Londen, dat op de bovengenoemde tentoonstelling aanwezig was, een der
kleurwonderen van den meester. Merkwaardigerwijze kiest Watteau Italiaansche
barokvormen.
Het motief der horizontale banden op de zuilen, waarvan de parkfaçade van Palazzo
Pitti te Florence (Ammanati) een der vroegst bekende voorbeelden is, heeft in de
Fransche architectuur veel toepassing gevonden.1) In Frankrijk spreekt men zelfs van
l'ordre français, die door Delorme zou zijn uitgedacht!
Ter opsiering zijner parken toont Watteau groote voorliefde voor tuinbeelden en
vazen. Deze beelden passen wonderwel in de onwerkelijke sfeer, die de kunstenaar
schept; zij verhoogen de fictie en steken in hun niet nader

1) De bron van het motief in Frankrijk is vermoedelijk Serlio's ‘Extraordinario libro di
Architettura’, dat in 1551 te Lyon verscheen.
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te omschrijven kleur sterk af van de lommerrijke omgeving, waarin zij meest rechts
of links, een enkel maal op den achtergrond van de compositie, geplaatst zijn. Zij
zijn als attributen in de droomwereld van Watteau.
Overzien wij tot slot nog eens het probleem van den oorsprong der fêtes galantes.
Met Mussia Eisenstadt gelooven wij aan een nationaal Fransch kunstproduct, dat
niet door een Vlaamsch-Hollandsche kunst beïnvloed werd. Wij trachtten in het
voorafgaande den geestelijken achtergrond te schetsen, wijzend op de algemeen
menschelijke tendenties, op de cultuuraspiraties en idealen van de tijden, die aan
Watteau voorafgaan. Wij zagen daarbij het zich voortdurend verplaatsen van het
accent, hetgeen een dienovereenkomstige verandering van de vormentaal met zich
mee bracht. Uit de voorgeschiedenis der fêtes bleken de arcadische werken van
belang, waarvan de duidelijkste voorbeelden in de literatuur te vinden zijn. In de
fêtes wordt Arcadia op een hooger plan gebracht. Het motief der ‘Liebesgärten’ werd
aan eenige voorbeelden geïllustreerd. Tot slot werden de verschillende ingrediënten
der fêtes afzonderlijk beschouwd.
De eindconclusie kan niet anders luiden, dan dat Watteau verschillende motieven
uit voorafgegane tijden verwerkt heeft; hij heeft dit op uiterst persoonlijke wijze
gedaan, in den schoonst denkbaren vorm. Zijn kunst staat in vele opzichten apart;
zij is een reactie op het zware, barokke rythme van de Versailles-kunst en vormt de
schakel tot een nieuwe stijlrichting, die veel lichter en gracieuser is en die kort na
Watteau's vroegtijdig heengaan (1721) de overhand krijgt: de rokokokunst. Het is
een afzonderlijk onderwerp, na te gaan, wat de rokokokunst aan den meester van de
‘fêtes galantes’ te danken heeft. Eén ding is evenwel heel zeker: het genre der fêtes
galantes heeft zijn hoogtepunt in den meester zelf. Ons betoog diende slechts, om
het onderwerp der fêtes duidelijk te maken. Moge dit voor den lezer tevens aanleiding
zijn, zich nogmaals in het werk van Watteau te verdiepen. Men zal er zich geestelijk
slechts mee verrijken.
Leiden, 1932.
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Het beeldvlak in de filmkunst
door L.J. Jordaan
I.
NAAST het wonder der Kunst, leeft het wonder der bewustwording, waardoor de
mensch een levenden uitingsvorm herkent als drager van emoties. Bij de muziek, de
bouwkunst en de beeldende kunsten verliest het interessante moment van ontwakend
begrip zich in den nacht der tijden - bij de film, dit paroxysme van groei en
ontwikkeling, laat het zich vrij nauwkeurig vaststellen.
Daar is dan de plaatjesmachine - het mysterieuse apparaat, dat het verstaat twee
tegenstrijdige en elkaar uitsluitende begrippen: b e w e g i n g en v e r s t a r r i n g te
vereenigen. Deze plaatjesmachine weet de beweging, het eeuwig-vlietende - het
eeuwig-ongrijpbare, vast te houden en te fixeeren. De menschheid, afgestompt door
jaren van snel-opeenvolgende technische ontdekkingen, accepteert deze philosofische
en physische absurditeit zonder veel omslag en zonder merkbare ontroering. Haar
conclusie is, dat zij van nu afaan niet alleen de fotografie - maar ook de ‘bewegende
fotografie’ kent en daarmede gaat zij over tot de orde van den dag.
Zoo is de ontvangst van een der grootste gebeurtenissen in de geschiedenis der
cultuur. De schatkamer der uitdrukkingsmiddelen van den menschelijken geest wordt
plotseling verrijkt met een nieuw element - met een resultaat, dat het zoeken van
eeuwen als onbereikbaar had opgegeven. Naast de kleur, den vorm, de klank - de
kostbare materialen, door welks ordening de mensch zich een eigen gevoels- en
gedachtenwereld vermag te scheppen - beschikt hij thans ook over de beweging. Niet
de illusie of de suggestie der beweging, maar de beweging-zélf. Want het paard, dat
van links naar rechts over het projectie-scherm rent, vertegenwoordigt de
a f b e e l d i n g van het paard, maar de b e w e g i n g - z é l f . Wat wil dit zeggen? Niets
minder dan dit: een ontbrekende schakel, waardoor de mensch in staat is zijn
verbeeldingsleven naar buiten te projecteeren, is hiermede gevonden. Bergson's
‘durée’ is in het proces opgenomen en een nieuwe dimensie aan den ruimtelijken zin
toegevoegd.
De wereld constateert alzoo de geboorte der ‘bewegende fotografie’ en weigert
jarenlang dit begrip, anders op te vatten, dan als ‘mechanische imitatie der
werkelijkheid’. Het begint alles met den automatischen groei der techniek. Men vindt
verbeteringen in opname- en projectietechniek -
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het publiek ziet de schimmenwereld op het doek met den dag volkomener, scherper,
duidelijker worden en het aanvaardt dit eenvoudig als een accurater wordende
inventarisatie der werkelijkheid.
Ook wanneer de verbeelding optreedt en aan het leven der schaduwen een eigen
richting geeft - zij het dan voorloopig in den embryonairen vorm van het primitieve
film-verhaal - ook dan spreekt men van ‘mechanische werkelijkheids-imitatie’.
Ditmaal heet het de machinale reproductie van het tooneel.... een
werkelijkheids-imitatie in het kwadraat alzoo.
De techniek perfectionneert zich onophoudelijk - maar ook de fabel, de ‘Dichtung’
achter het filmbeeld, verbetert en verdiept zich. Aarzelende experimenten nemen
langzamerhand vasten vorm aan en handhaven zich als nieuw-verworven waarheden.
Men leert de technische eigenheden der nieuwe uitdrukkingsmogelijkheid groepeeren,
richten en afwisselen. De close-up of nabij-opname ontdekt een gansch onbekenden
mensch: dit fantastisch vergroote gelaat legt de gemoedsbewegingen onder het
microscoop - openbaart een expressie-plastiek, waarover het individu geen controle
meer heeft. Met een intensiteit en een concentratie die het gewone leven niet kent,
want opgeroepen door de omringende duisternis en de felle samentrekking van de
aandacht op het hel-verlichte, formidabele masker - heeft de confrontatie plaats met
den zichtbaar geworden nieuwen mensch.
Het rythmisch weerkeeren van bepaalde motieven begint te werken op de
ontvankelijkheid van het auditorium. Contrasten en overeenkomsten tusschen de
verschillende beeldstrooken vangen aan de sensibiliteit van den toeschouwer te raken.
Het langzaam afdonkeren en oplichten der beelden brengt meditatieve verstillingen
aan, in de stroomende continuïteit van het filmcomplex - als de point-d'orgue's in de
muziek.
Al deze verrijkingen van den cinegrafischen vocabulaire vormen stil-aan en
onopgemerkt de nieuwe filmtaal - wachtend op den dichter, die haar zal hanteeren.
Van dit gansche proces ontwaart het publiek slechts den onbegrepen, intuïtieven
reflex. Duizenden worden naar de clandestiene duisternis der bioscoopzalen gedreven
door een aantrekkingskracht, die zij evenmin kunnen ontkennen als verklaren. Het
verhaaltje immers is onmiskenbaar kinderachtig en de middelen, naar de conventie
eener driewerf heilig-verklaarde opvatting, die eener doode, mechanische reproductie.
En toch.... en toch gaat van deze bewegende fotografieën een bekoring uit, die de
ontwikkelden onder hen verontrust en angstig zich doet afvragen, of men al zóó ver
door het legendaire vervlakkings-proces onzer dagen is meegesleept. Slechts enkelen
durven te denken aan de mogelijkheid, dat men hier staat voor de rudimenten eener
nieuwe kunst en dit nog veeleer tengevolge van vage vermoedens, dan op grond van
concrete overwegingen.
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Zoo leeft de mensch eenige decenniën náást de film - zonder begrip en werktuigelijk
aanvaardend, wat zich voor zijn oogen voltrekt. Een hooge, blinde muur van conventie
en vooroordeel stuit iedere neiging tot nauwkeuriger studie en aandachtiger
beschouwing. Het axioma der mechanisatie, dat iedere bewogenheid in de conceptie
der filmbeelden afwijst, maakt een oplossing van het probleem bij voorbaat hopeloos.
Immers - de magische attractie, die van het verlichte filmvenster uitgaat, te erkennen
als een primitieve schoonheidsontroering, leidt onontkoombaar tot het aannemen
van een zekere bewogenheid bij den filmschepper. Een bewogenheid, die zich op de
een of andere wijze moet kunnen meedeelen aan de materie, welke hij hanteert. En
ziedaar nu de botsing van twee tegengestelde bewustheden! Want wat wisten wij
anders van de film, dan dat zij met een automatisch werkende camera, een automatisch
werkende drukmachine en automatisch werkend projectie-apparaat werd gemaakt?
De cirkel sloot zich met fatale onverbiddelijkheid en liet nergens ruimte om te komen
tot een bewust ingrijpen - tot een naar eigen bewogenheid richten van het proces.
Het eenige, waar wij ons aan vastklampten, was de acteur, wiens genie zoo groot
heette, dat zelfs de mechanische weergave van zijn spel nog een schaduw van de
echte schoonheidsontroering wist op te wekken.
Het was uit een heel anderen en onverwachten hoek, dat de wind zou komen, die
bestemd was de nevelen, welke de bewustwording eener nieuwe kunst-mogelijkheid
omringden, te verjagen. Het beeldvlak zou voor het eerst onze aandacht vestigen op
een artistieke tendenz in de film.
Waarom moest dit juist het beeldvlak zijn? Zeer waarschijnlijk, omdat het ons de
hulp bood der analogie. Tegenover het volkomen nieuwe en in zijn gecompliceerdheid
onbegrijpelijke van het filmverschijnsel, stonden wij ten eenenmale hulpeloos. De
meest voor de hand liggende vergelijking met het tooneel, was onaanvaardbaar en
niet afdoende, omdat zij ons niet verder bracht dan de mechanische imitatie van den
levenden kunstenaar - een verklaring welke zoowel ons intellectueel zelfgevoel als
ons instinct moesten afwijzen. Met het beeldvlak stond het geheel anders. Een schoon
gecomponeerd projectievlak was geen imitatie, doch een tastbare realiteit met evenveel
bestaansrecht als ieder ander product der zwart-witkunst. Dat hiermede de film
eenvoudig als bijlooper der beeldende kunst werd gedoodverfd, deerde ons weinig
en wanneer dit al het geval mocht zijn, wisten wij er met den besten wil van de wereld
geen raad op.
Zoo zien wij dan, dank zij de bewuste inwerking van het beeldvlak, de film met
andere oogen aan. Wanneer? Het is niet gemakkelijk vast te stellen, wijl het een
kwestie van gradueele stijging betrof. Na de oude melodrama-films met hun
coulissen-decor's, was het imposante berglandschap en de wijde vlakten, die den
achtergrond van de cowboy- of wild-westfilms
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vormden een revelatie, waarvan wij echter zuiver werktuigelijk genoten. Onze intuïtie:
dat het hier een toevallige fotografische reproductie betrof van een schilderachtig
stuk natuur, was in dit geval juist. Ook in zooverre, als het beeldvlak in geen enkel
compositair verband stond tot de psychologie van het drama. De pootige heeren uit
het verre westen schertsten en knokten, reden en rosten, kusten en minden hier, zooals
zij het in ieder ander milieu gedaan zouden hebben. Van een afstemmen der gevoelens
van den toeschouwer door middel van het verbeelde milieu - van het oproepen eener
sfeer, was in deze primitieve story's geen sprake. Het was aan de Duitsche cinegrafie
der eerste jaren na den oorlog weggelegd, om voor het eerst de stemming van den
toeschouwer te beïnvloeden door het karakter van het beeldvlak.
Het is alweer niet gemakkelijk na te gaan, wanneer zich de eerste sporen van een
poging in die richting openbaarden. De oude Duitsche school gaf ons historie- en
sensatie-drama's. De regisseur Joe May overdonderde het bioscooppubliek met z.g.
super-films als ‘Das Indische Grabmahl’ en ‘Die Königin der Erde’ monster-producten met een overdaad van avonturen, kolossale décor's en massa's
figuranten. Toch is in deze uitstallingen van den wansmaak bijwijlen reeds een zeker
rudimentair begrip op te merken - een soort van duistere intuïtie ten aanzien van de
functie, welke het beeldvlak had te vervullen. Evenals trouwens in de historie-films
van Ernst Lubitsch, die in ‘Anna Boleyn’ en ‘Die Frau des Pharao’ de goe-gemeente
door hun exacte en kostbare reconstructie van historische tijdperken, verbaasden. In
deze veelszins overdadige en barokke composities frappeert soms een doorkijkje een met gevoel voor vlakverdeeling gearrangeerde opstelling van repoussoirs en
figuren, die althans heenwijzen naar het principe, dat later de Duitsche regisseurs
met fanatieke eenzijdigheid zouden aanhangen. Het principe n.l. dat het
projectie-scherm niet langer het venster was, waardoor men een toevallige realiteit
waarnam - doch veeleer het beeldvlak, dat de filmkunstenaar had te beschouwen,
zooals de schilder zijn linnen en de teekenaar zijn vel papier. Dat wil zeggen: als een
gegeven vlak, hetwelk gevuld diende te worden met figuren en entourage, geordend
naar een aestethische verdeeling van vorm en kleur.
Dit alles ontging het publiek dier dagen echter nog volkomen. Men wachtte op
krachtiger, positiever aanduidingen, om de oogen te doen opengaan.
De groote schok kwam met de verschijning van Dr. Robert Wiene's ‘Caligari’.
Deze film, volledig geheeten ‘Het Cabinet van Dr. Caligari’, was als gegeven
griezelig en melodramatisch genoeg. In zooverre maakte zij geenerlei aanspraak op
eenige poging tot verbetering van de litteraire fabel, welke de film tot skelet diende.
Maar het was niettemin ditzelfde barokke gegeven,
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dat voor het eerst een bepaalde denkrichting bij de luk-rake filmconceptie zou inleiden,
door het markante naarvoren brengen van een artistiek principe.
De ‘Caligari’-film bevatte een reeks gebeurtenissen van wilden, fantastischen aard
- gebeurtenissen, die aan het slot zouden blijken, louter aan het overspannen brein
van een krankzinnige te zijn ontsproten. Wiene nu heeft den voor dien tijd en die
primitieve middelen, buitengewonen moed, om deze Hoffmann-esque karakteristiek
te doen uitdrukken - niet door grime, expressie en plastiek der spelers, maar door
vorm, kleur en compositie van het beeldvlak. Hij verlegt dus het zwaartepunt van
het gelaat der acteurs, naar de physiognomie van het beeldvlak. Anders uitgedrukt:
het beeldvlak, d.i. de rechthoek binnen het kader der omraming, krijgt een eigen,
bewust gecreëerde expressie - het wordt als het ware het g e l a a t van het levende
filmcomplex. Op die wijze ontstond het wonderlijke décor, dat de lugubere
denkwereld van een waanzinnige trachtte te verbeelden. Met het totnogtoe geldende
principe eener echte of nagebootste realiteit werd volledig gebroken. Boomen als
gestyleerde mattenkloppers - scheefgezakte huizen - ruitvormige vensters.... kortom:
het complete arsenaal der expressionistische schilderkunst werd voor den dag gehaald
en geétaleerd in een tegelijk geraffineerde en suggestieve belichting.
Natuurlijk zochten wij, als rechtgeaarde tijdgenooten, de beteekenis van deze
pionniersdaad daar waar zij niet lag. Wij meenden al den nadruk te moeten leggen,
op de expressionistische vormgeving, die als zuivere toevalligheid, geen enkel belang
had. Het expressionisme kenden wij reeds uit beeldende kunst en tooneeldecoratie
en het feit, dat het hier in de film werd toegepast, had slechts een incidenteele
beteekenis. Wat echter den ‘Caligari’ tot een époque-makend werk verhief, was het
feit, dat voor het eerst het beeldvlak als stemmingsfactor optrad. Duidelijk en
onmiskenbaar valt hier te constateeren, dat de lugubere indruk, welke de film maakte,
niet werd geëvoqueerd door de spelers, maar door de overweldigende, suggestieve
macht van het scène-beeld - d.i. van het beeldvlak.
Dit alles had twee allerbelangrijkste gevolgen. Primo: Het publiek, dat sterk onder
den indruk kwam van Wiene's creatie, kon ditmaal zijn gevoelens (op meer of minder
goede gronden) verantwoorden. Het vond voor het eerst steun en verklaring in het
vertrouwde element der picturale eigenschappen van de film. Hier was iets, waaraan
men zich kon vastklampen, om zijn appreciatie voor de film te verklaren en.... te
rechtvaardigen. Beeldende kunst was beeldende kunst - in natura of als reproductie
op het projectiescherm. Met opgelucht gemoed kon thans de kleine phalanx der
ernstige filmbelangstellenden zijn medeburgers in de oogen zien en deze versterking
van het moreel kan men als factor in de ontwikkeling der filmkunst niet hoog genoeg
aanslaan.
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AFB. 5 - UIT ‘FAUST’ VAN DR. F.W. MURNAU. ACCENTUEERING VAN HET DRAMATISCH KARAKTER
DOOR COMPOSITIE EN BELICHTING
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AFB. 6 - UIT ‘DER MÜDE TOD’ VAN FRITZ LANG. EERSTE POGING TOT VERSTERKING VAN HET
DRAMATISCH EFFECT DOOR WERKING VAN LICHT EN DONKER

AFB. 7 - UIT ‘DER LETZTE MANN’ VAN DR. F.W. MURNAU. HET PITTORESKE VERVANGEN DOOR
GECOMPONEERDE REALITEIT
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Behalve deze psychologische reflex bij het filmpubliek, valt een tweede gevolg te
constateeren, dat meer onmiddellijk verband hield met de filmconceptie zelve. Waar
was - vroegen wij tevoren - de opening in den fatalen cirkel, die van automatisch
werkend apparaat tot mechanische reproductie, alle menschelijke beïnvloeding van
het filmproces buitensloot? Wel - hier lag zij klaar en duidelijk vóór ons. De
decorateur trad naar voren en schoof, tusschen de opvolgende toevallige resultaten
van mechanisch geprojecteerd beeld, de picturale compositie van het beeldvlak d.i.
de directe bewogenheid van den kunstenaar.
Men moet zich de onzekerheid en stuurloosheid, die de toenmalige verhouding
tot de film bepaalden, goed kunnen voorstellen, om te begrijpen welk een
overweldigende uitwerking dit feit had.... niet het minst op de filmscheppenden zelve.
Iedereen dacht, dat nu de sleutel tot een levende filmkunst gevonden was en de
regisseurs dier dagen richtten al hun potentie op de verzorging van het beeldvlak.
Vooral de regisseur Fritz Lang, van huis uit kunstschilder, concentreerde zich op
deze zijde van het probleem en zijn beroemde ‘Nibelungen’-film vormt het hoogtepunt
in de periode der cultiveering van het beeldvlak. Hierbij werden, dank zij het
eigenaardige karakter dat de middeleeuwsche sage als onderwerp bood, handeling
en beeldvlakcompositie in evenwicht gehouden. De trage, streng-gestyleerde beweging
liet zich verdedigen door het zware, gescandeerde rythme van het Nibelungen-lied
- het sobere, overwogen gebaar loste zich op in de strakke lijnen der beeldcompositie.
Maar het was duidelijk, dat met dit hoogtepunt tevens een eind-punt was bereikt:
nog een stap in die richting en het beeldvlak moest de film dooddrukken. Want film
is beweging - vervloeiïng der vormen zoowel als van het licht en deze weg voerde
regelrecht naar den zelfmoord, welke het tableau-vivant was. Lang zelf heeft dien
stap nimmer consequent durven doen. Zijn volgende film ‘Metropolis’ viel veeleer
door de smakelooze verwerking van een ongelukkig gegeven, dan door een ad
absurdum gevolgde verzorging van het beeldvlak. Zeker - ook in deze laatste der
‘monumental-Filme’, waren kapitalen besteed aan den bouw van enorme décors,
maar zij vertoonen een barokke en wilde overdadigheid en missen alle psychologisch
verband met de dramatische stof. De schoone rust, de bezonken evenmaat en harmonie
van de ‘Nibelungen’-film ontbraken en met den val van ‘Metropolis’ voltrok zich
het faillissement van den beeldvlakcultus der Duitschers tusschen 1921 en 1924.
Resumeeren wij, dan valt tot nu toe de volgende groote lijn te onderscheiden: In de
films vóór ‘Caligari’ is alleen sprake van ‘het décor’ als achtergrond der handeling.
Soms is het pittoresk en harmonisch gebouwd - meestal slordig, luk-raak en zonder
eenige aestethische zorg, al naar het artistieke niveau en geweten van den
architect-decorateur uitvalt. Met Wiene's ‘Caligari’
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verandert de rol van het décor - het wordt van achtergrond der handeling, d e e l
e e n e r b e e l d v l a k v u l l i n g . Het dient niet meer om de handeling relief en
authenticiteit te verleenen, doch treedt als zelfstandige dramatische factor op: het
bepaalt stemming en sfeer en verheft zich aldus tot gelijkwaardig element. Anders
gezegd: de film ontstaat niet meer als een dramatisch gebeuren, met den
bijbehoorenden achtergrond geregistreerd door de camera - men gaat voortaan uit
van het projectievenster als beeldvlak, dat door een zorgvuldig overwogen compositie
van bewegende en statische elementen gevuld moet worden. Opgemerkt zij hierbij,
dat in films als ‘Caligari’ (later ook Paul Leni's ‘Wachsfigurenkabinett’ en Wiene's
‘Raskolnikof’) deze beeldvlak-verzorging wordt gedicteerd door de
psychologisch-dramatische noodzaak der handeling.
In de ‘Nibelungen’ (en epigonen-werk als ‘De Kroniek van Grieshuus’) is het
scheppen van de dramatische sfeer niet meer praematuur: de aestethische verzorging
van het beeldvlak krijgt overwegende beteekenis - het picturale element begint
vervolgens het contact met het dramatische element te verliezen (‘Metropolis’) en
ontaardt in de decoratieve ‘show’.
Na deze korte recapitulatie valt het makkelijker den ontwikkelingsgang der
toepassing van het beeldvlak te volgen. Wij zien dan hoe het evenwicht tusschen
handeling en beeldvlak zich langzamerhand begint te herstellen. Dr. F.W. Murnau
gebruikt in zijn verfilming van Goethe's ‘Faust’ het beeldvlak weer zeer kennelijk
tot het scheppen der dramatische sfeer.... soms zelfs tot psychologische
verantwoording van een karakter. Het is in deze film alles nog zeer uiterlijk en reikt
niet veel hooger dan het verwekken eener oppervlakkige griezel- of wonder-stemming
(het aanroepen van den hellegeest - de lugubere fragmenten van de door pest
geteisterde stad) maar in sommige composities, als de merkwaardige plaatsing en
belichting van Jannings-Mephisto in het beeldvlak, zit reeds een vrij scherpe
karakteristiek der figuren.
In zijn volgende film, ‘Der letzte Mann’, weet Murnau zich echter van Lang's
picturalen invloed vrij te maken. Het beeldvlak is niet langer de fotografie van een
tot schilderij opgebouwde en verstarde realiteit, doch de psychologische versterking
der dramatische handeling en karakters.
Wat al deze films echter tot een scherp-onderscheiden groep samenbindt, is de
kennelijke en opzettelijke constructie der atelier-milieu's. Het nieuwgevonden en
met geestdrift begroete axioma, dat het beeldvlak den regisseur gelegenheid biedt
zijn kunstzinnige intenties op de film over te brengen, drijft deze kunstenaars tot een
fanatieke eenzijdigheid. ‘Wenn schon - denn schon!’.... wanneer het beeldvlak
inderdaad zulk een ingrijpende rol in de conceptie van het filmdrama vervult, dan
mag ook niets aan het toeval worden overgelaten. En dus gaat de cultus van het
beeldvlak bij de regisseurs van Wiene tot Murnau (en later zelfs nog bij Pabst in zijn
psycho-
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analytische film: ‘Geheimisse einer Seele’) zoo ver, dat zij alles: vorm, licht en
beweging in eigen hand willen houden. In de ‘Nibelungen’ is het Odenwald geheel
binnen de studio opgebouwd, zoowel als de Kathedraal van Worms en zelfs het schip
der Noormannen. Ook in Murnau's ‘Faust’ zijn wegen, velden, zon, maan en nevel
door den almachtigen regisseur gecreeerd en het kon wel niet anders, of dit, tot zulke
uitersten doorgevoerd systeem, moest aan zijn eigen dogmatiek ten ondergaan. Mag
al het dogma in iederen kunstvorm tot ontaarding leiden - in het bijzonder is dit het
geval bij een nog jongen, zoekenden en wordenden kunstvorm als de film.
De gevolgen bleven dan ook niet uit. De kunstmatige wereld door de regisseurs
binnen de studio's opgebouwd, toonde - naast de voordeelen eener bewuste
beïnvloeding van het beeldvlak - weldra fatale nadeelen. De vergelijking met
buiten-opnamen was catastrofaal. Naast het fonkelende, vloeiende daglicht, werd de
meest effectvolle schijnwerpersbelichting hard en kalkachtig. Naast het door den
vrijen wind bewogen korenveld, werd het atelier-grasveld prenterig en dood. Men
ontdekte langzamerhand, dat de camera zelve in staat was het beeldvlak te verzorgen,
zonder dat alles voor haar werd opgebouwd uit stuc en carton. Dat in de vlucht
gegrepen stukken realiteit door een met intuïtie en smaak gerichte lens, evenzeer tot
een gecomponeerd beeldvlak leidden.... zij het langs anderen weg en met meer aan
het materiaal beantwoordende middelen.
Hoe zich dit proces voltrok, zullen wij in een volgend artikel nagaan.
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Over negerkunst
door Ladislas Szecsi
BESCHOUWEN wij met eenige oplettendheid de uitstalramen in de rue La Boëtie
te Parijs of op den Kurfürstendamm te Berlijn, of geven wij aandacht aan de
advertenties die in de kunstperiodieken verschijnen, dan merken wij op, dat zich een
nieuwe ‘branche’ bij den kunsthandel heeft gevoegd, een kunstsoort waaraan ook
reeds een groot aantal boeken zijn gewijd.
In den handel zoowel als bij openbare veilingen van verschillende collecties zijn
de hier bedoelde voorwerpen dikwijls al voor zeer hoogen prijs verkocht. En ja,
wanneer wij deze voorwerpen uit een puur aesthetisch oogpunt beschouwen, komen
zulke hooge prijzen ons niet gemotiveerd voor. Wij betalen dus niet alleen hun
artistieke waarde, maar hun antiquiteit. De ouderdom der voorwerpen waarborgt
blijkbaar hun aesthetische waarde.
In de geschiedenis der negerkunst zijn slechts twee perioden te onderscheiden, die
vóór en die ná de verovering van haar land door de blanken. Dit soort kunst kan zich
slechts ontwikkelen bij een bevolking zoolang deze leeft in een éénheid van ideeën,
een geestelijk bewuste eenheid, zonder invloeden van buiten. Zoolang een
cultuurgebied gesloten blijft, behoudt de cultuur daar haar eigen karakter. In hun
gesloten leven, waarin slechts weinige ideeën rondgingen, bereikte de verbeelding
der negers haar hoogtepunten, waaraan wij de kunstwerken van die periode te danken
hebben, werken welker eenheid en puurheid van stijl zich letterlijk aan ons opdringen.
Na de verovering verkeert de negerkunst in verval, want de verschijning der blanken
heeft den simpelen kijk en den smaak der kunstenaars bedorven; de al te gemakkelijke
hanteering der moderne werktuigen heeft het rhythme der scheppende gebaren te
niet gedaan. Zoo is dus negerkunst een kunst van het verleden. De hooge prijzen zijn
dus toch verantwoord, immers wij vinden geen echte aesthetische waarde dan in de
voorwerpen afkomstig uit den tijd die aan de veroveringen voorafgaat.
In de ontwikkeling der hedendaagsche kunst openbaart zich een neiging tot
vereenvoudigen, tot zich bevrijden van de ingewikkelde, moderne sentimenten en
tot het zien van de dingen, voor zoover dat mogelijk is, met nieuwe oogen. Dat
verlangen naar vereenvoudiging is geen instinctief sentiment, geen uitbarstende
scheppingswil, het is veeleer het zoeken van een toevlucht uit de gecompliceerde
omstandigheden van ons hedendaagsch bestaan. Toch heeft deze neiging tot
vereenvoudigen scheppingsimpulsies doen geboren worden, die zeer dicht in de buurt
liggen van de bezielingsbronnen der negerkunst. En niet alleen de inspiratie, ook de
uitdrukkingswijzen zijn verwant. Zekere werken van primitieve kunst vertoonen een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

105
cubistische vormgeving van zulk een volmaaktheid en zulk een losheid als de grootste
kunstenaars van tegenwoordig nauwelijks hebben bereikt.
Laten wij ons bij deze gelegenheid herinneren dat Derain, Matisse, Picasso,
Vlaminck en Appolinaire, aan wie wij de ontdekking der primitieve kunsten danken,
ervoor gevochten hebben om aan de werken der negers hun plaats te geven in het
domein der kunst.
Het is de maagdelijkste, meest belangelooze scheppingslust, vrij van elken invloed,
die de verwonderlijkste werken van primitieve kunst heeft voortgebracht. Die kunst
kent geen technische trucs, maar openbaart haar oorspronkelijk gevoel met primaire
middelen, vorm gevend aan haar fabelachtige droomen en haar verbeeldingen van
de goddelijkheid. Geen enkel product van hedendaagsche kunst zou een indruk
kunnen teweegbrengen zoo diep als de plastiek der z.g. wilde volkeren, die straalt
van energie en geloof.
Wie deze werken beschouwt, gevoelt met instinctieve bewogenheid, dat hij zich
bevindt in de tegenwoordigheid van een gevoelsbestendiging, die niet in onzen tijd
kan worden overgeplant, van een geloof dat misschien voor altijd dood is, van een
mysterie dat op hem inwerkt met hypnotische kracht.
Wij vinden zulke primitieve plastiek in Afrika, op de eilanden der Zuidzee, in
Mexico, in Peru, op Groenland. De veroveraars vonden in die landen een volmaakte,
een reeds ten volle ontwikkelde kunst, maar waarvan de geboorte, de evolutie, de
geschiedenis ons onbekend zijn.
Wij willen ons, in het kader van dit opstel, slechts bezighouden met de kunst in
Afrika en Oceanië; de primitieve sculpturen verschillen onderling, zonder twijfel,
maar zij ontstaan uit hetzelfde; de bron van, en de stoot tot de schepping veranderen
niet, en de Eskimo's, de Afrikaansche negers, de inboorlingen van Australië en
omliggende eilanden, de Mexicanen, de vroege bewoners van Peru (vóór Columbus)
bezitten met geringe verschillen dezelfde wijzen van expressie.
Als wij de teekeningen der kleine kinderen van onze dagen vergelijken met die
der Boschjesmannen, dan zien wij dat de uitdrukking precies dezelfde is. Omgekeerd
zullen wij ook verplicht zijn te constateeren, dat de teekeningen der primitieve volken
gelijken op die onzer kinderen.
Het verschil tusschen de producten der primitieve volken onderling ontstaat alleen
door de uitvoering, eensdeels wat de lijn, anderdeels wat de materie betreft. Bij
voorbeeld: de lijn der mexicaansche sculpturen verschilt van die der afrikaansche.
Bepalen wij ons tot Afrika, dan zien wij dat in het land Pahoe de karakteristieke trek
der hoofden ligt in den stijfgesloten mond, terwijl de maskers met wit gelaat alleen
in het land van Gabon gevonden worden, de maskers van gorilla's met horens zijn
inheemsch aan de Ivoorkust en zij verschillen sterk van die in Dahomey. De ronde
oogen karakteriseeren de gesneden beelden der Markiezen-eilanden, de enorme
neuzen die van Nieuw Caledonië. In Nieuw Guinea zijn het de neuzen in
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de vorm van vogelbekken, enz. enz..... Wat de stof betreft, het is het land zelf, de
omringende natuur, die de keus ervan bepaald heeft. In Afrika hout, op de
Markiezen-eilanden steen, in Alaska been, enz.
Keeren wij tot onze vergelijking terug. Wanneer wij aannemen, dat de primitieve
mensch het eerste stadium der menschelijke evolutie vertegenwoordigt, en dat in
zijn eerste gedachten eenheid heerscht, dan zal ook de uitdrukking daarvan dezelfde
moeten zijn als bij de kinderen van onzen eigen tijd.
Maar de gedachte, die de primitieve mensch wil uitdrukken, is dikwijls zeer
gecompliceerd; hij vindt geen enkele verklaring voor al de geheimen, hoe natuurlijk
overigens, die hem omringen; zelfs zijn godsdienst, als men ten minste godsdienst
wil noemen het denkbeeld dat hij zich maakt van het bovennatuurlijke, kan hem niet
helpen; en het is uit dat mysterie, het is uit die mist van voorstellingen, dat het
kunstwerk ontstaat. Negerkunst is vóór alles een religieuse kunst, religieus in dien
zin, dat zij uitdrukt het denkbeeld dat de kunstenaar zich vormt van de groote
problemen van leven en dood, van het noodlot, onoplosbare problemen en zéér
gecompliceerd; hoe zou dus het voorwerp dat deze denkbeelden moet uitdrukken
zelf niet vervuld zijn van mysterie, van godsdienstigheid! De beeldsnijder, al
werkende, heeft het gevoel dat God zich zal vereenzelvigen met zijn beeld; gedurende
zijn werk wordt het beeld reeds machtiger dan hijzelf; reeds vóór de voltooiïng is
hij de dienaar van zijn eigen creatie geworden. Voor die creatie verloochent hij zich
zelf, zijn werk is hem een godsdienstoefening. Het voortbrengsel van den beeldsnijder
wordt een godheid; het is niet zoozeer de vorm die het doet aanbidden door de negers,
maar de god dien zij erin zien. Het beeld is de god zelf, in zijn geheimzinnig
stilzwijgen; het grijpt zijn aanbidder aan en dwingt hem zich absoluut los te maken
van zijn eigen persoonlijkheid voor den duur van zijn gebed. Niettemin is hij het die
zijn god heeft geschapen, en hij aanbidt hem met een overgave, een vrees van zóó
groote intensiteit, dat het voor ons bijna onbegrijpelijk is.
Andere negerstatuen, de totems of dieren-totems, vertegenwoordigen de dooden
der familie. Om den voorvader te herscheppen beijvert zich de beeldsnijder om de
trekken van den doode met de grootste getrouwheid te reproduceeren, hij tracht
bovendien aan het portret de denkbeelden, de gedachten van den overledene mee te
geven, want deze primitieven aanbidden niet enkel de uiterlijkheid, maar ook den
geest van den voorvader en gelooven zich op die manier te verzekeren van zijn
welwillendheid en zijn zegen. Hun aanbidding plaatst deze sculpturen dus op het
peil van godheden en de totems eindigen met dezelfde kracht tot actie te bezitten als
de gesneden goden; dank zij hun gelooven de negers, mystieke krachten te kunnen
bestrijden. Waar de geest in het beeld gevaren is, houdt die geest op een dreigende
macht te zijn, een zwervende geest; hij heeft zijn macht op
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de levenden verloren en zich integendeel in hun dienst gesteld; van het beeld hangen
voortaan het leven en het lot zijner aanbidders af, en de kunstenaar die het voorwerp
heeft geschapen wordt afhankelijk van het werk zijner handen. Het is heilig geworden,
heilig ook de plaats waar het geborgen is; vrouwen en kinderen hebben het recht niet
ernaar te kijken, voor hen is het taboe.
Voor de negers is het hoofd het voornaamste van het beeld, want het is daaruit dat
de macht van den geest komt stralen; zij snijden het dus met de grootste zorg en
kennen slechts zeer weinig belang toe aan de rest van het lichaam; soms zelfs bestaan
de leden niet eens. De fétisj-maskers, vertegenwoordigend den geest der dooden,
worden gebruikt bij ritueele dansen, n.l. als afweermiddel tegen de zwervende geesten,
en bij sommige van die maskers is de uitgestoken tong teeken van verdediging.
Dat zijn wel de meest volkomen voortbrengsels der neger-sculptuur. Ten eerste
als portret, daar zij de trekken van een voorouder vasthouden, vervolgens door de
mystieke kracht die zij uitoefenen, dank zij den geest die in hen woont. Daarbij komt,
dat al deze figuren een bizondere expressie van geluk en kalmte bezitten, die niet
alleen ontstaat uit vereering voor de voorouders, doch tevens de reflexie blijkt te zijn
van de houding dezer primitieven tegenover het leven. Voor hen is dit aardsche
bestaan niets dan een doorgang, een voorbereiding tot het leven hiernamaals, en voor
dat toekomstig leven moet men lijden en berusten; 't is daarin alleen dat de geest tot
geluk zal komen. De voorvader dien de beeldsnijder portretteerde bezit dus reeds al
het kalme en machtige geluk dat het geenzijdige biedt; vandaar dat gevoel van
zaligheid, van kalme en imposante kracht, dat tot ons komt uit de afrikaansche
maskers.
Het geloof in het leven der voorwerpen brengt al die volken tot een zeer
ontwikkelden staat van autosuggestie. Op de Hebriden verklaarde een man dat hij
twee dagen later sterven zou. Inderdaad, twee dagen later was hij dood. Zóó, met het
aanroepen van het masker, dat den geest van goeden wil bij het werpen van een lans
in zich besloten houdt, overtuigt zich de Kanaak dat hij den duivelschen geest
verwijdert en dit geloof geeft hem vertrouwen in zichzelf - dan volgt ook de lans zijn
wil. In één woord, de sculpturen geschapen in 't geloof bezitten een macht van
suggestie die den geloovige voert tot soms bovenmenschelijk schijnende handelingen.
Deze volken, die het schrift niet kenden, hadden slechts de dans, den zang, en de
beeldsnijkunst als eenige middelen van expressie, maar 't is vooral in laatstgenoemde
kunst dat zij denkbeelden verwezenlijkten, en ziedaar waardoor wij ook in haar
zooveel kracht aantreffen, zooveel mysterie; zij drukt al de verbeeldingskracht uit
van menschen, levend in de tropen, gehanteerd door de problemen van het
hiernamaals, door hun geloofsovertuigingen, hun fantasie. Het warme hout ontving
de streeling der kinderlijke
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handen van deze zwarten, vervuld van extase en geloof, en zoo werd het beeld
geboren, geheimzinnig en levend.
Duizenden en duizenden jaren lang hebben deze menschen op dezelfde wijze hun
god aanschouwd en vereerd....
Ziedaar dus de materieele en geestelijke omstandigheden, waarin de werken werden
geschapen, maar deze redeneering doet ze ons nog maar zwakjes begrijpen, producten
die ons zoo ver staan, en de ethnografen, de psychologen, ze bezitten voor het
doorgronden van deze naïeve kunst geen ander middel dan de studie. Om te gevoelen
moet men zien; alle redeneeringen ter wereld wegen den indruk niet op die de éérste
aanschouwing geeft. Is het doel van de kunst niet het gevoel te wekken, en behoeft
men dan wel te trachten dit te verklaren door de rede? Een staat van extase, van
scheppingskoorts, kan die ontleed worden? Zelfs wanneer wij al de verklaringen van
onze geleerden zouden aannemen, zouden wij daardoor het mystieke werk hebben
begrepen, hebben doorvoeld?
Volgen wij geen enkelen gids, volgen wij niets dan het gevoel zelf, dat in ons
opwelt in tegenwoordigheid van het werk, de indruk daarvan alleen zal ons op weg
brengen naar het onverklaarbaar mysterie waaruit de grootheid van het werk ontstaat,
en ook de aesthetische waarde, die de profane niet kan vatten.
Maar scheiden wij ons af van het spiritualistische domein - als men zich zoo mag
uitdrukken - beschouwen wij het voorwerp uit een puur materieel oogpunt, beroofd
van iedere mystieke aantrekkingskracht, van alle religieusiteit; zal het ook dan kunnen
verdragen, bestudeerd, geanalyseerd, vergeleken te worden?
Ja, het geoefende oog, het oog van den artiest, van den wezenlijk kunstgevoelige,
zal er een onweersprekelijke artistieke waarde in ontdekken.
Ten eerste de eenvoud en de degelijkheid van het negerwerk. Geleid door zijn
instinct, zonder aanwijzingen, zonder invloeden, is de onhandige artiest zichzelf
gebleven, heeft hij de stof de macht van zijn geloof ingeblazen, heeft hij gearbeid
voor zijn godheid; zonder kunstgrepen, met slechts toevallige middelen, is zijn werk
tegelijk goddelijk en menschelijk geworden.
Er is meer. Elk kunstwerk, dat de denkbeelden van zijn auteur duidelijk en
nauwkeurig uitspreekt, ontneemt vaak den beschouwer zijn deel in de schepping.
Bij voorbeeld, in een schilderij van Rubens, waardoor ons het onderwerp helder en
kompleet wordt voorgesteld, blijft niets te zoeken over voor onze eigen
verbeeldingskracht en fantasie, maar in een schildering van Greco, waarin alle figuren
gespiritualiseerd zijn, kunnen de sentimenten, die bij de beschouwing in ons opkomen,
alle binnen het kader van het werk worden opgenomen; de indruk dien wij ervan
ondergaan zet de gedachte van den artiest voort; hij ontwikkelt zich in ons zelven;
dat is wat ik een gebeurtenis in de aanschouwing noem.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

XXV

AFB. 1 - VAN LINKS NAAR RECHTS: GORILLA-MASKER (IVOORKUST), MASKER (IVOORKUST),
DANSMASKER (LIBERIA)

AFB. 2 - OP DE VIER HOEKEN: HOOFDEN MET HALS (N.W. AFRIKA). DAARTUSSCHEN VIJF MASKERS,
WAARVAN HET MIDDELSTE VAN N.-GUINEA, DE VIER ANDERE VAN LIBERIA
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AFB.

3 - VAN LINKS NAAR RECHTS: FETISJ (IVOORKUST), DANSMASKER (FRANSCH GUINEA), RITUEEL

DOODENMASKER (M'PONGWE, N.W. AFRIKA), GESTYLEERD DANSMASKER MET TATOUAGE (GABON,
N.W. AFRIKA)

AFB.

4 - LANS-VERSIERINGEN VAN DE NIEUWE HEBRIDEN
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En zoo gaat het bij de werken van primitieve kunst, wij vinden het karakter der groote
kunstwerken erin terug; zij zijn de realiseering van een visioen des kunstenaars, en,
tusschen de verbeelding en de realisatie, leeft het geheele gamma der poëzie, die aan
de fantasie van den beschouwer volledig spel laat. Daardoor komt het, dat het volledig
schouwen van zulk een kunstwerk alleen in ons binnenste kan plaats hebben; om het
te begrijpen moeten wij het herscheppen in onze droomen, met hulp van onze
bewogenheid en onze gevoeligheid.
Zoo moeten dan de primitieve sculpturen geplaatst worden op het niveau der groote
kunst, want zij geven de noodige impulsen aan de verbeelding, bron van alle innerlijke
scheppingen, van al wat geschiedt bij artistieke aanschouwing.
Een kunstwerk geeft een zielestaat weer, dien men ondergaan moet, wil men hem
begrijpen. De europeesche geest kan zich vereenigen met de personificatie van een
voorwerp, maar het onafhankelijke leven van dat voorwerp, zijn verhouding tot de
levenden zijn hem onbekend. 't Is door deze oorzaken dat de negerplastiek alleen
instinctief kan worden begrepen, langs den weg van de poëtische fantasie, met volledig
afstand doen van het hedendaagsche ‘ik’.
De toovermacht der primitieve werken ontstaat voor mij juist door hun
onbegrijpelijkheid, zij ligt geheel en al in de sensatie, in den impuls, dien mijn
verbeelding bij de aanschouwing ondergaat; ik voel dan de warme lucht van de
Zuidzee, ik hoor het geruisch van het maagdelijk woud en ik geloof de ritueele dansen,
de mystieke scènes voor mij te zien, heel het leven kortom van een onbekend en
naïef volk. Heel het complex van het mystieke, het onvatbare, dringt tot mij door.
De onbeschaafde kunstenaar heeft mijn emotie weten op te wekken.
Kan men méér verwachten van een werk van kunst?
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De blinde vaart
door Johan W. Schotman
Dit is een vreemde blinde vaart,
geen weet waartoe zij eindelik leidt:
verloren aan een eindloosheid,
langs branding en verzonken klip
dit donker en geduldig schip
rusteloos kimwaarts glijdt.
Ver weg een onbereikbaar land
dat lokkend langs den einder strekt
en droom van zon en palmen wekt,
des nachts een ster, een wenkend licht,
de boeg blijft naar één punt gericht
dat geen oog heeft ontdekt.
De deining draagt het op haar rug,
't tij zuigt het in onzekere baan,
wind doet het vaak met slagzij gaan,
van deze vaart keert geen meer t'rug;
de dood staat zwijgend op de brug
en geeft den roergang aan.
Wij zeilen naar een donkre kust,
zijn met kompas noch koers bekend,
maar weten: ééns wordt 't roer gewend,
is er een haven, is er rust,
wordt dit wild dromen uitgeblust
en neemt de reis een end.
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Allerheiligenzomer
door Machteld van Severen
Sein Wachstum ist: Der Tiefbesiegte von immer Gröszerem zu sein.
Rilke.

I
MET een lichten zucht van innig welbehagen schoof Sauvin aan een tafeltje van het
Baseler stationsrestaurant. Dit was hét oogenblik, het bijna jaarlijks weerkeerende
groote moment, waarop hij zich elf maanden lang verheugde, het begin zijner
vierweeksche vacantie, die hem schadeloos moest stellen voor het vreugdelooze
bestaan van zijn werktijd. Het leven had hem althans dit voorrecht gelaten: het
vermogen om telkens voor deze korte, Zwitsersche weken al de moeite, al den strijd
te kunnen uitschakelen en niet anders te wezen dan een onbezorgde jongen, ledig
van toekomst en verleden, met enkel den hartstocht voor het oogenblik.
Hij genoot van alles - was dit uur ook niet vol beloften voor de komende dagen,
de ingang naar het vreugdevolle onbekende, het oude overbekende, maar dat ieder
jaar weer jong was en nieuw, waar alles van het begin af een blijdschap beteekende:
de drukke internationale levendigheid van het restaurant, de spijskaart, waaruit je
fantastische menu's kon samenstellen, de halve liter Veltliner, (die offener Wein was
een féést), en de menschen om hem heen, die hem in Holland zouden vervelen maar
die hij hier belangrijk of amusant vond, licht voorspel alles van het machtige genot
dat straks de bergen hem gingen schenken.
Op het tafeltje tegenover hem bleven zijn oogen rusten. Een heel jonge, knappe
man, misschien een Angelsakser, - hij zat te ver af om het gesprek te kunnen verstaan,
- met een oudere vrouw. Zij een rank figuur, iemand die veel aan sport deed, schatte
Sauvin, met smalle, fijne handen en een jong gezicht, waarbij het witte haar, dat van
onder den kleinen, grijzen vilthoed te voorschijn sprong, een volslagen anachronisme
leek. Wakkere oogen in een fijn, licht spottend gelaat, welks trekken zich zeldzaam
verzachten, wanneer ze haar partner aanzag. Die, van zijn kant, leek onverschillig,
luisterde beleefd zonder haar zijn aandacht te schenken. ‘Weer zoo'n ongelijksoortig
huwelijk,’ dacht Sauvin, ‘jammer dat zoo'n intelligente vrouw daartoe komt.’ Hoe
dikwijls maakte hij dit niet in zijn practijk mee, er was nooit praten tegen. Och, wie
nam raad aan waar liefde in het spel kwam? En was hij niet de laatste om in zulke
gevallen raad te geven? dacht hij even bitter.
Hij dwong zich, niet te kijken, maar telkens keerden zijn oogen tot het paar
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terug. Toen het tijd werd voor zijn trein, stond hij op; hij ging met opzet het tafeltje
langs en gunde zich het genoegen van een lichten groet.
Mary de Reever zat met haar zoon in het Baseler stationsrestaurant en voelde zich
met vacantie, weg van haar huishouden en alle society-plichten, die Gerard, haar
man, en zijn positie van groot-industrieel haar oplegden, misschien, - al wilde zij
zich dat zelf niet heelemaal bekennen, - voor een paar dagen met vacantie van Gerard,
tot wiens meest waardevolle bezittingen zij, knappe, gevierde vrouw van de wereld,
zich wist te behooren. Ze zou hem en Else, hun dochter, vinden boven in de Jura
dicht bij de Fransche grens, te St. Marc, dat zij - het was haar beurt geweest dit jaar
om hun zomerverblijf uit te zoeken - gekozen had, omdat er weinig vreemdelingen
heetten te komen. Dien nacht bleven ze in Neuchâtel, waaraan ze
kostschoolherinneringen bezat. Het was een feest zoo met je zoon te reizen, een
knappe, jonge man, die zich gemakkelijk bewoog, een geleider waarmee je je graag
in 't publiek vertoonde en dan bij jezelf vol trots te denken: ‘Dit is míjn jongen.’
Aan het tafeltje tegenover hen zat een slanke, donkere man met zulk een markanten
kop, dat Mary de Reever moeite had niet te dikwijls haar blikken zijn kant te laten
uitgaan. Noch zijn leeftijd, noch zijn nationaliteit waren te raden. Boven zijn gebruind
gezicht golfde een zware kuif van donker, grijzend haar, om den mond lagen diepe
lijnen en Mary, die zich niet nieuwsgierig geloofde, betrapte zich plotseling op het
verlangen te weten, welk leed die voren had getrokken. Het opmerkelijke aan den
man was de absolute beheerschtheid van elk zijner bewegingen, als van iemand die
geleerd heeft zich zelf volmaakt in de hand te houden. Toen hij zijn diner geëindigd
had, ging hij hun tafeltje langs en groette even, en Mary verwonderde zich over zijn
sterke, lichtgrijze oogen.
Den volgenden avond zat Sauvin in de veranda van het Grand-Hotel te St. Marc aan
zijn diner, toen het ongelijksoortige paar van den vorigen dag binnenkwam en een
plaats kreeg aangewezen aan een tafeltje naast het zijne. In de
begin-van-vacantiestemming, waarin hij zich nog voelde, - met bijna vier volle weken
vrijheid voor zich, - leek hem dit iets van een prettig buitenkansje. Hij vond het een
interessant span en gaf er zich geen rekenschap van, dat zijn belangstelling slechts
naar de ééne helft uitging. Het zou een bezigheid zijn, hen te observeeren.
Hij groette en zag de herkenning lichten in haar oogen. En hij, schoon beu van
vrouwenvereering, voelde het toch even als een vreugde, dat zij hem had opgemerkt.
Den volgenden morgen was ze vóór haar partner aan het ontbijt. Toen ze opstond en
naar het terras ging, zag Sauvin, dat ze haar shawl liet liggen. Dit
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was een welkome gelegenheid; hij haalde haar in bij de rond-point, waar ze de
oriënteeringstafel scheen te willen bestudeeren.
‘Pardon, u hebt dit, geloof ik, vergeten.’
Ze keek verwonderd op.
‘Hoe vriendelijk van u, dank u, ik had heelemaal niet gedacht dat u een Hollander
was.’
‘Moet ik dit opvatten als een compliment of als het omgekeerde?’ vroeg hij ernstig.
Ze lachte, een heel jonge lach.
‘Zooals u zelf wilt’ en toen zich over de orienteeringstafel buigende: ‘Ik zoek den
Mont-Blanc.’
‘Dat is te veel geëischt voor een eersten dag, die verrassing verdient u pas later;
nu moet u tevreden zijn met de naaste omgeving die heel mooi is.’
‘Bent u meer hier geweest?’
‘Vroeger, een kleine dertig jaar geleden met mijn moeder, later nooit weer. Ik ben
meestal in het hooggebergte, maar ik verlangde zoo dit terug te zien. Daarna ga ik
trainen in Zermatt, ik zou zoo graag nog eens den Matterhorn op.’
‘Hoe heerlijk om dat te kunnen,’ zei ze geestdriftig. ‘Ik heb van jongs af een
bijgeloovige vereering voor den Matterhorn gehad. Die is niet van steen, die heeft
een ziel.’
‘Dat hebben ze allemaal. Je voelt dat heel sterk als je den Mont-Blanc van hieruit
ziet - een koning tusschen al de anderen. Er gaat zoo'n rust van hem uit.’
‘Blijft u lang hier?’ vroeg ze, en was bang dat het antwoord haar zou teleurstellen.
‘Een week denk ik, ik wil zoo graag alle plekjes terug zien, waar ik met mijn
moeder geweest ben, het was zulk een mooie tijd van mijn leven.’ Hij verwonderde
zich even, dat hij, wien zwijgen tot een tweede natuur was geworden, zich - en
tegenover een vreemde nog wel - zoo liet gaan.
Ze keek hem nadenkend aan.
‘Vindt u het soms niet moeilijk den schakel met het verleden te vinden? Ik ben in
Neuchâtel op kostschool geweest; wij bleven er gisteren stil op onze doorreis. Ik had
me verheugd het terug te zien, maar het werd iets van een nachtmerrie, er bestond
geen logisch verband tusschen de bakvisch van toen en mezelf zooals ik nu ben.
Alsof ik in een droom iets zocht en het niet kon vinden.’
Hij gaf haar een snellen blik.
‘De meesten van ons vervullen waarschijnlijk niet de beloften van hun jeugd, een
enkel zeer harmonisch exemplaar niet te na gesproken,’ constateerde hij rustig. ‘Daar
gaat uw man ontbijten,’ brak hij zichzelf af, naar de veranda ziende. Ze keek hem
verwonderd aan, toen met een blik naar binnen:
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‘Ik zal hem zeggen, dat u hem daarvoor aanzag. Dat is mijn zoon. Moet ik dit nu
opvatten als een compliment of het omgekeerde?’
‘De meeste vrouwen zullen het als een compliment beschouwen,’ antwoordde hij
en er flitste iets wat op spot geleek door zijn lichtgrijze oogen.
‘Maar ik ben dikwijls in de contramine,’ gaf ze luchtig terug, ‘en ik hoop, dat u
gelegenheid zult hebben uw meening over mij te herzien.’ Toen knikte zij hem toe
en ging de veranda binnen.
Hij was blij, als een kind met een onverwacht geschenk.

II
Met lange, veerkrachtige passen liep Sauvin na zijn gesprek met mevrouw de Reever
de helling op en verwonderde zich. Hier praatte hij met een wildvreemde over zichzelf,
over lieve, intieme dingen uit zijn leven. Maar zij scheen anders dan de meeste
anderen, kwam hem zoo heel gewoon tegemoet, - leek het haast niet een oude
vriendschap? Het was even een zachte aanraking geweest, een groet, en meer zou
het ook niet worden. Hij besloot vandaag niet aan de lunch te komen en een dagtocht
te maken. Hoewel de lucht niet helder werd, scheen het prachtig weer om te loopen
- even dacht hij om te keeren en beneden een kaart te koopen, maar hij was nu eenmaal
onderweg en wilde niet meer langs zijn hotel. Hij zou maar op zijn richtingsgevoel
en zijn geheugen vertrouwen.
Hij lunchte ergens in een bergcafétje met een homp brood en een glas zoetig vocht,
dat de waardin als koffie aankondigde. Later zwom hij in een klein, helder meer en
voelde daarna of hij de wereld op zijn schouders kon dragen. Mevrouw de Reever
leek ver af en onwaarschijnlijk. In den namiddag zat hij in een dorpje bij een glas
landwijn en hoorde, dat hij nog bijna vijf uur van St. Marc verwijderd was, een zware
weg met veel klimmen, monsieur deed beter de bus te nemen, dat spaarde hem zeker
de helft van den tijd uit. Hij ging welgemoed verder, hij was in een vechtstemming
en wilde wat overwinnen. En naarmate de dag vorderde, werd zijn gemoed lichter.
Met een gevoel iets bereikt te hebben, kwam hij aan het diner toen de andere gasten
bij het dessert zaten. Het tafeltje naast hem bleek vermeerderd te zijn met een langen,
zeer correcten man, die hem niet interesseerde en een jong meisje, dat op geen der
ouders leek, - een donker Zigeunerkind met een moeilijk, gesloten gezichtje. Mevrouw
de Reever keek op, toen hij langs ging en beantwoordde glimlachend zijn groet. Hij
merkte met voldoening dat het hem onverschillig liet. Het gezin maakte den indruk
van een rustige, zekere, zeer wereldsche distinctie; hij zou er zich niet in thuis voelen.
Morgen verschenen de beide heeren misschien in smoking, dacht hij geringschattend
en keek even naar zijn sportkousen. Hij had geen tijd gehad zich te verkleeden.
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Na het diner zat hij nog een oogenblik bij de rond-point en ging toen naar boven, hij
wilde morgen weer een groote tocht maken en die vroeg beginnen. Hij was tevreden
over zijn dag en constateerde voldaan, dat hij zeer zeker een vrij man was. Hij voelde
prettig moe en sliep aan één stuk door tot de huisknecht hem om half zes wakker
klopte.
Na een marsch van tien uur kwam hij tijdig thuis. Hij nam een bad en kleedde zich
op zijn gemak voor tafel, - met ongewone zorg, omdat hij den tijd had; - hoorde dit
ook niet tot de genoegens van de reis?
Beneden in de hall stond de Reever en bestudeerde de kaart. Toen hij Sauvin de
trap zag afkomen, ging hij naar hem toe en stelde zich voor.
‘Mijn vrouw zegt dat u de streek hier kent.’
‘Dertig jaar geleden ben ik hier zes weken geweest en deze twee dagen heb ik
gewandeld. Ik zou niet durven beweren, dat het een grondige kennismaking is.’
‘Misschien voldoende voor mij. Wat zijn hier voor bezienswaardigheden?’
‘Bergen,’ antwoordde Sauvin laconiek. Die ander keek op de omgeving hier neer.
‘Onverschillig voor natuur,’ dacht hij - wat kwam de man hier doen?
‘Ik bedoel meer,’.... begon de Reever.
‘Een uitgang met twee sterretjes? Het is jammer voor u - hooger dan één taxeert
Baedeker in deze streek niets. U zoudt een eind met den trein kunnen gaan, verder
op zal wel iets te vinden zijn.’
De Reever, onzeker of hij voor den gek gehouden werd, zag den ander aan, maar
diens gezicht stond ernstig.
‘Wat doet u hier als het regent?’ Hij had een zachte, eventjes matte stem, ‘met een
aristocratisch accentje’ dacht Sauvin spottend.
‘Ik trek er op uit, van binnen gezien lijkt het altijd erger dan het werkelijk is.’
‘Hopeloos,’ dacht de Reever en zweeg.
‘Vermakelijkheden zijn er, voor zoover ik gemerkt heb, niet, maar er is hier wel
een radio,’ troostte Sauvin. ‘En volgens de voorspelling blijft het weer goed.’
‘Laat ons dat hopen.’ De Reever vond het een oplossing dat de gong voor het diner
klonk. ‘Ik zal mijn vrouw gaan halen, het wordt tijd voor tafel.’
Hij liep langzaam de trap op, - aan dien landgenoot viel ook al niet veel te beleven,
die zou de vroolijkheid er hier niet in brengen. Mary had gezegd: ‘Hij lijkt de moeite
waard,’ en Els vond hem een interessant gezicht. Op den smaak van vrouwen was
nooit peil te trekken. Hoe kon Mary verrukt zijn van dit
van-God-en-alle-goede-menschen-verlaten nest? Vier weken moest hij het hier
uithouden, vier verloren weken, met als buurman dien kerel,
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wiens veelbelovende Fransche naam een zeer weinig mobielen geest scheen te dekken.
Hoewel Gerard de Reever, de jaren, dat zijn vrouw hun zomerverblijf koos, nooit
uitsluitend voor zijn genoegen uit was, schikte hij zich toch veelal met gratie in het
onvermijdelijke, evenals zij het zich de jaren van zijn keus deed. Maar heden was
hij, een uitzondering voor hem, uit zijn humeur. Geen animo gevoelend in den tocht,
dien Mary en Dick dien middag dachten te maken, had hij een paar uren doelloos
rondgehangen en ten slotte met zijn dochter theegedronken, een tête-à-tête dat, zooals
meer het geval was, niet tot beider voldoening verliep. Els en hij waren elkaar
volkomen vreemd, haar heftigheid brak steeds tegen zijn koelen onwil. Hij was een
natuur, wie alle teederheid verre bleef, volkomen geslaagd in zijn werk en zijn gezin,
van welks leden hij royaal de wenschen vervulde, omdat hij tevredenheid en zoo
mogelijk geluk om zich heen wilde. Een vlotte, humane chef, gezien bij zijn
ondergeschikten. Iemand die van het leven genoot en dat zelfde ook anderen gunde.
Een goed zakenman met een reputatie van groote betrouwbaarheid. Behalve in zijn
werk zich nooit in de dingen verdiepend en met een luchtig gemak alles ter zijde
schuivend wat zijn optimisme kon verdonkeren. Een behoorlijk echtgenoot en tolerant
vader, die volslagen negeerde wat er aan levensconflicten en complicaties op zijn
weg kwam.

III
De de Reevers zaten op het terras met een kopje after-dinner koffie, een van Gerard's
vele levensbehoeften, zooals zijn vrouw zeide. Mary zond Dick naar Sauvin, om te
vragen of hij van de partij wilde zijn. Hij interesseerde haar en dat hij haar, die
lichtelijk verwend was door mannenhulde, eerder uit den weg scheen te gaan dan te
zoeken, prikkelde haar. Gerard had kennis met hem gemaakt voor tafel. ‘Weinig
spirit,’ was diens diagnose, maar Gerard's oordeel was voor zijn vrouw niet altijd
maszgebend.
De zon ging onder, maar aan den horizon begonnen zich flauw de lijnen van de
Alpenketen af te teekenen, wier toppen vaag het laatste licht opvingen.
‘Nu ziet u een schim van den Mont-Blanc,’ zeide Sauvin.
‘Mijn man zit te wachten op de verschijning van de bergen, - wilt u hem goed
suggereeren, dat ze daar nu in werkelijkheid zijn? Hij krijgt geen waar voor zijn geld,
als hij geen sneeuw en geen gletschers ziet, en van tijd tot tijd een hoera-waterval.’
‘Een geïllumineerde,’ wierp het Zigeunerkind er spottend tusschen.
‘Heelemaal ongelijk kan ik uw man toch niet geven,’ antwoordde Sauvin ‘je
ondergaat ten slotte machtiger sensaties in het hooggebergte, maar zijn eigen fijne
charme heeft de Jura zeker.’
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Een spottend lachje gleed over het gezicht van Els, toen ze haar vader aanzag, toen
zeide ze agressief:
‘Ik ben liever hier dan in het Berner Oberland.’
‘Natuurlijk,’ gaf de Reever luchtig terug, ‘we zijn het nooit eens, mijnheer Sauvin,
mijn dochter en ik. Ik ga letterlijk altijd tegen den draad in.’
Els haalde demonstratief haar schouders op. ‘Als ze durfde zou ze haar tong
uitsteken,’ dacht Sauvin en voelde plotseling een warme belangstelling voor dit
rebelsche, hevige kind. Die lag met zich zelf overhoop, zat in problemen, waar ze
voorloopig niet uit kon komen. Zou de moeder invloed op haar hebben? Maar de
oogen van de moeder glansden warm, wanneer ze den zoon aanzag, en soms klonk
de stem licht geïrriteerd als ze tot het dochtertje sprak.
Dick presenteerde sigaretten. Met een glimlach sloeg hij zijn moeder over.
‘Rookt u niet?’ vroeg Sauvin.
‘Mijn vrouw tracht de verregaande vooruitstrevendheid harer politieke en sociale
denkbeelden te corrigeeren door het uiterste conservatisme in zaken haar eigen
persoon betreffende,’ lichtte de Reever den gast in. ‘Ze rookt niet, speelt geen bridge,
wil niet naar een radio luisteren en heeft nog lang haar.’
‘Er is nog zooiets als traditie,’ protesteerde Mary.
‘Die je kalm negeert, als het in je kraam te pas komt, moeder,’ spotte Dick.
‘Trouwens, radio kan nooit iets met traditie uit te staan hebben.’
‘Het is een aanslag op de intimiteit van mijn huiskamer, en die wil ik in eere
houden.’
In Sauvin's oogen flikkerde een lichtje, toen hij haar aanzag. Hij kreeg, al had hij
er gisteren ook op trachten neer te kijken, een behagelijk gevoel in dit verfijnde
milieu, waar de lichte ironie der woorden niet dieper leek te gaan dan de oppervlakte,
en alleen het stroeve kind, dat uiterlijk nog wel mee scheen te doen, in wezen
detoneerde.
‘Mijnheer Sauvin gaat dezen zomer den Matterhorn op,’ vertelde Mary.
‘Mijn compliment,’ zeide de Reever, ‘ik doe het u niet na.’
‘Een questie van training.’
‘En van persoonlijken smaak. Daarenboven zou ik me niet verantwoord voelen
tegenover mijn vrouw en kinderen.’
‘Brave huisvader,’ spotte Mary.
‘Ik geef u volkomen gelijk,’ negeerde Sauvin kalm haar gezegde, ‘maar ik zelf
heb niemand, wien ik rekenschap moet geven van mijn daden.’ De toon klonk zakelijk,
maar er viel een lange stilte. Het gezichtje van Els trok strak, Mary had even opgezien
bij Sauvin's woorden maar dadelijk den blik afgewend, bang onbescheiden te zijn
en iets op zijn gezicht te lezen, wat hij niet zou willen zeggen. Hij echter rookte rustig
door.
‘Hoe lang hebt u noodig om te trainen?’ vroeg de Reever, belangstelling
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veinzend. Het had even een pijnlijk moment geleken en hij werd liefst zoo weinig
mogelijk aan de donkere zijde van het leven herinnerd.
‘Een paar weken, - ik wil wel heel zeker van me zelf zijn, anders zou ik me niet
verantwoord voelen tegenover mijn gids,’ zeide Sauvin met een lichten glimlach.
‘Ik ben geen nieuweling in het vak en trek iedere vacantie de bergen in.’
‘Doet u in Holland ook aan sport?’ interesseerde Dick zich.
‘Ik zeil Zondags nog al eens, watersport schijnt een speciale liefhebberij van medici
te zijn.’
‘En detective-romans,’ zei 't Zigeunerkind brutaal.
‘Els,’ vermaande Mary. De Reever had een ongeduldige beweging maar hield zich
in, waarschijnlijk door het bijzijn van een vreemde. Dick's wenkbrauwen gingen
geringschattend omhoog.
‘Die beschuldiging moet ik beslist afwijzen, wat mijn persoon betreft.’ Sauvin
keek het kind aan en zag het gezichtje zich langzaam in een glimlach ontspannen.
‘Ik ben een saaie kerel, juffrouw de Reever, met niets verrassends of avontuurlijks
in me. Als u me een week meemaakt, kunt u precies voorspellen, wat ik in een
gegeven geval zal doen of zeggen, waar ik van houd en wat me onverschillig laat.’
‘Wat leest u dan wel?’ informeerde Els nieuwsgierig.
‘Meest vakliteratuur en een enkele keer ook wel eens een roman.’
‘Ik heb Dr. Sauvin in deze korte oogenblikken voldoende leeren kennen, om precies
te kunnen zeggen, dat hij noch voor jouw Margot Vos, noch voor Adama van
Scheltema voelt,’ zei Dick wijsneuzig tot zijn zuster.
‘Vlegel,’ dacht Sauvin onvriendelijk, toen met schuldbewust gezicht tot het kind:
‘Houdt u zooveel van verzen? Dat is altijd Chineesch voor me. Ik ga wel naar
concerten,’ zeide hij met een poging zich te rehabiliteeren.
Mary glimlachte. Hoe hulpeloos konden sommige mannen iets zeggen. En dan
iemand die zoo zeker van zich zelf leek, - het klonk haast ontroerend. Gerard was
nooit hulpeloos, maar dien was ook alles, - letterlijk alles, - meegeloopen in de wereld.
‘Stom geluk,’ had hij zelf in een bescheiden bui wel eens gezegd. Dien ander liep
het niet mee, die stond alleen, ‘behoefde niemand rekenschap te geven van zijn
daden.’ Het deed pijn daaraan te denken, - zóó eenzaam te wezen, - misschien was
hij gescheiden; - van het eerste oogenblik, dat ze hem in Basel zag, had ze een drama
aangevoeld.
Weduwnaar zou hij vermoedelijk niet zijn; hij droeg alleen een zegelring. Ze keek
naar zijn zeer verzorgde handen. En toen naar zijn smal, donker gezicht met de naar
binnen-gekeerde uitdrukking. Over een week was hij weg; ze dacht vaag, hoe leeg
het zijn zou met een ander aan zijn tafeltje en vroeg zich toen verwonderd en licht
geërgerd af, wat die vreemde man haar schelen kon.
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Maar dien nacht, op den grens van waken en droomen, - ze sliep altijd slecht de eerste
dagen in de hoogere lucht, - zagen telkens de lichtgrijze oogen onder de zware
wenkbrauwen haar aan, en als een obsessie hoorde ze de stem herhalen: ‘Ik heb
niemand wien ik rekenschap moet geven van mijn daden.’
En toen ze klaar wakker in de schemering te wachten lag op den morgen, besloot
ze dien dag maar wat te luieren, want de tocht van gisteren met Dick had haar, ongetraind en alle stijgen ontwend, - blijkbaar overmoe gemaakt.

IV
‘Mevrouw de Reever,’ klonk een diepe stem achter haar, ‘mag ik die zware tasch
voor u dragen?’
Hij haalde haar halverwege St. Marc in, terwijl ze langzaam de helling opging.
Ze keek verrast op.
‘Je bent wel vrouw van de wereld die dikwijls blij moet doen om iemand te zien,
maar deze vreugde huichel je niet,’ dacht hij en voelde zich doorstroomd van warmte.
‘We willen morgen picnicken,’ lichtte ze in, ‘dat wil zeggen, Els en ik willen
picnicken, mijn man vindt het eigenlijk een beproeving maar gaat uit consideratie
voor ons van tijd tot tijd mee.’
Sauvin genoot innerlijk van de gedachte aan het correcte offerlam met een broodje
in het gras, - het leven van dien man hoorde zich af te spelen tusschen kantoor en
salon.
‘En om hem in zijn humeur te houden, heb ik dingen meegebracht waar hij van
houdt.’
‘Picnict uw zoon graag?’ informeerde hij.
‘Neen, Dick heeft geen oog voor natuur.’ ‘Hoe anders is de toon als ze over den
jongen spreekt,’ dacht Sauvin, ‘van hem aanvaardt ze alles.’
‘Als u nog geen plannen heeft en het trekt u aan, wilt u dan niet met ons meegaan?’
‘Aantrekken doet het me zeer zeker en als ik een plan gemaakt had, liet ik het
hiervoor varen,’ zei hij opgewekt. ‘Ik wil graag van de partij zijn, wanneer ik
tenminste de intieme familiereunie niet stoor.’ En dacht even met verwondering,
hoezeer hij in de laatste dagen afweek van zijn lang volgehouden regel, alle
toenadering van buiten af te wijzen.
‘Hier is zoo'n zeldzaam mooi uitzicht, dokter,’ ze noemde hem sinds gisteren
dokter, het klonk veel vriendschappelijker dan mijnheer, vond ze. ‘Zullen we hier
rusten? Ik heb Californische appels meegebracht, daar wilde ik er u graag een van
aanbieden.’
Hij dacht, dat hij desnoods in een kelder zou willen pauseeren, als hij dit samenzijn
er door rekken kon.
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Ze ging op een steen zitten en hield hem een appel voor.
‘Eva,’ glimlachte hij.
‘Dat is een valsche aantijging, - ik haal u tot niets verkeerds over. Hebt u een mes?’
Hij begon de vrucht te schillen.
‘Bent u eigenlijk chirurg?’ zeide ze plotseling.
‘Omdat ik een zakmes bezit of omdat ik daar een appel mee bewerken kan?’ vroeg
hij effen.
‘U hebt zulke zekere, rustige handen en ik stel me u voor met een lange, witte jas
in een operatiekamer.’
‘Het spijt mij, dat ik dit schoone beeld verstoren moet, voor chirurg ontbreekt me
ongeveer alle aanleg. Ik ben zenuwarts.’
‘Wat een onveilig idee.’
Hij zag haar vragend aan.
‘Ik zal aldoor het gevoel hebben, dat u door me heen kijkt.’
‘Kan het dat niet lijden?’ vroeg hij, en weer brak door den ernst van zijn gezicht
zijn glimlach heen.
‘Zoudt u het niet vervelend vinden, als men u observeerde en precies wist wat u
dacht?’
‘Buitengewoon,’ stemde hij eerlijk toe, ‘maar ik observeer u niet, daarvoor bent
u een veel te gaaf specimen van het menschenras. En ik ben ook geen gedachtenlezer,
dat zou mijn arbeid wel zeldzaam vereenvoudigen. Daargelaten dat ik in mijn vacantie
niemand observeer, ik ben veel te blij, dat ik mijn leven van iederen dag en mijn
werk eens vergeten mag.’
‘Houdt u van uw werk?’
‘Ja,’ zeide hij ernstig, ‘ik heb het gevoel, dat men niettegenstaande fouten en
vergissingen, zooveel helpen kan. Maar dat neemt niet weg, dat je er ook eens uit
moet zijn, en als ik vacantie heb en in de bergen ben, voel ik me volslagen een ander
dan in werktijd en denk liefst zoo weinig mogelijk aan mijn gewone bestaan.’
Ze antwoordde niet, wachtte of hij meer zou zeggen, nu hij voor de tweede maal
scheen te zinspelen op wat ze als een groot leed in zijn leven vermoedde. Maar hij
sprak niet door, vroeg na een pauze alleen:
‘Laat uw familie u zoo maar trekken?’
‘Dat is eigen verkiezing,’ antwoordde ze glimlachend, ‘ik heb een heel druk leven
en geniet er altijd van, wanneer ik er eens in mijn eentje op uit ben.’
‘La solitude nous apparaît en ennemie ou en amie selon que c'est elle qui vient à
nous, ou que c'est nous qui allons vers elle,’ haalde hij aan.
Ze zweeg, bang om pijn te doen.
‘Mijn vrouw is sedert jaren krankzinnig,’ zeide hij rustig, ‘daarom is de
eenzaamheid tot mij gekomen.’
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‘Went men daar nooit aan?’ vroeg ze zacht, en voelde zich hulpeloos en onhandig.
‘Dat wordt je niet gevraagd, je móet wel. Het heeft moeite genoeg gekost, vooral
in 't begin. Nu weet ik niet beter, of het hoort zoo.’ Het klonk als constateerde hij
objectief een feit.
‘Is er geen hoop op genezing?’
‘Die is uitgesloten. Een toestand die geestelijk langzaam achteruitgaat en het
lichaam intact laat. Het kan nog jaren duren.’
‘Hoe vreeselijk, om tot zulk een leven van eenzaamheid veroordeeld te worden,’
aarzelde ze, bang om te kwetsen.
‘Het is rechtaf onmenschelijk, en een lacune in de wet,’ zeide hij rustig. ‘Ik zelf
heb de moeilijkheden en alle ellende er van aan den lijve ondervonden, en mijn
practijk brengt me uit den aard der zaak nog al eens met lotgenooten in aanraking.
Het geeft tot zooveel huichelarij, zooveel ongewenschte toestanden aanleiding. Stel
de termijn lang, - jaren -, maar geef de gezonde helft, wanneer beterschap van de
andere menschelijkerwijze uitgesloten lijkt, het uitzicht op nog wat geluk. Je moet
vrij sterk zijn om dien eindeloozen, eenzamen weg vóór je te durven afzien.’
De toon klonk bijna vlak. Mary's hart kromp samen bij de gedachte wat de man
naast haar had doorgemaakt voor hij zóó rustig over zijn ongeluk spreken kon. Zij
vond geen woorden, keek hulpeloos voor zich.
‘Enfin, het beste is je niet te lang in deze dingen te verdiepen,’ zeide hij zakelijk.
‘In mijn vacantie schuif ik het liefst zoo ver mogelijk weg uit mijn gedachten. Dan
leef ik bij het oogenblik en neem dankbaar aan wat het lot me aan vergoeding geven
wil. Zoo iets van een onverwachte gratificatie,’ eindigde hij glimlachend.
‘Hoe vindt iemand zijn houding onder zulke omstandigheden?’ vroeg ze zacht.
Hij weerde af. ‘Neen, nu praten we over wat anders. Hiervoor schijnt vandaag de
zon te mooi. Misschien als het eens regent mag ik er nog eens met u over spreken.’
‘Als ik dan woorden vinden mocht om je te helpen,’ dacht ze stil.
Dien middag, toen zij met haar familie theedronk, vertelde Mary, wat ze van Sauvin's
levensomstandigheden wist.
‘Goed, dat je het zegt,’ kwam Gerard, ‘dat vermijdt pijnlijke vergissingen. En het
verklaart meteen zijn gebrek aan verve.’
‘Ik begrijp niet, dat je hem zoo vervelend vindt, vader,’ zei Els met overtuiging.
‘Je moet hem eens voor een week-end vragen, moeder.’
‘Na wat ik nu van hem weet, heeft hij mijn volle absolutie, dochtertje. Ja, Marquise,
inviteer hem eens. Anderhalve dag onder jouw zorgen maakt een heele week van
eenzaamheid goed.’
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‘Mag hij niet weer trouwen,’ vroeg Els.
‘Niet zoo lang zijn vrouw leeft, en dat kan jaren duren.’
‘Het zou me een zórg zijn, als ik van een man hield,’ barstte 't kind fel los. ‘Dan
ging ik naar hem toe zonder stadhuis.’
Dick keek zijn zuster minachtend aan. ‘Zoo schep je een chaos en helpt de
geregelde maatschappij naar de maan.’
‘Fascist,’ schold Els onlogisch, het geliefkoosde epitheton, dat voor alle
omstandigheden dienst moest doen.
‘Je bent werkelijk nog te jong om over deze dingen te oordeelen,’ zeide de Reever
kort en uit de hoogte.
In Mary's oogen school een glimlach. Zij zweeg, maar nam zich voor, wanneer
zij alleen waren, hier met Els over te spreken.

V
Vijftien jaar geleden had zich voor René Sauvin, veelbelovend jong medicus het
noodlot voltrokken, dat hem voorgoed veroordeelde tot zijn eenzame bestaan. Na
een kort, zeer ongelukkig huwelijk waaraan hij nooit zonder afgrijzen terug kon
denken, werd zijn vrouw krankzinnig, en hij, - geen dertig nog, - zag zichzelf in de
eindelooze rij der voor hem liggende jaren, eenzaam, zonder de liefde en het gezin
waarvan zijn jeugd had gedroomd. Een leven, enkel van plicht, waaraan alle
persoonlijke vreugde vreemd zou blijven, een woestijn, waar genadeloos een
marschorder klonk. Het wordt je niet gevraagd of je wilt, zelfs niet of je kunt, je
m o e t . Hij had gehoorzaamd en zijn last opgenomen, - in verbeten opstandigheid
eerst, - naarmate hij ouder werd met strakke berusting. Hij zette nauwkeurig zijn
weg uit, in zijn verminkte bestaan mocht niets aan het toeval worden overgelaten.
Hij stelde zijn grenzen vast, die hij de jaren door, zij het ook onder vertwijfelden
strijd, had weten te eerbiedigen. Er was het werk, zijn studie die hem genoeg moesten
zijn, die hem genoeg geworden wáren. Boven persoonlijke smart en vreugde rees
uit, hoog en onaantastbaar de Dienst, wien hij als een deemoedig priester alles had
leeren offeren, wat hij aan kennis en krachten bezat. De andere kant van zijn wezen
mocht verdorren, hoe eer hoe beter, en van 't begin af bande hij resoluut alle
geluksverlangens uit. Zijn vrienden, medelijdend, trachtten hem naar zich toe te
halen, noodigden hem in den kring hunner gezinnen, maar hij, wien alle warmte
slechts een pijnlijke herinnering beteekende aan vreugden, die hem voor immer
ontzegd zouden blijven, trok zich terug, om alleen zijn weg te gaan.
Zijn leven lang was hij een gesloten natuur geweest. Aan de academie had hij
vrienden, die tot hem, overernstigen jongen opzagen om steun, maar die zijn wezen
niet nader kwamen. ‘Er is een luchtledig om Sauvin,’ zeide zijn beste vriend eens,
‘bereiken kun je hem nooit, en je blijft eeuwig zijn schul-
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denaar.’ Hij had geleerd te geven, vragen deed hij niet. In dit alles leek veel
hooghartigs, wat in den grond misschien niet anders was dan een groote schuwheid.
De catastrofe van zijn leven had deze tendenzen tot vrijwel in het pathologische
verscherpt. Met zijn koele zelfcritiek wist hij dit, maar hield zeer bewust aan zijn
houding vast als aan zijn eenige levensmogelijkheid. Iedere toenadering van buiten
zou den muur van beheersching en resignatie, dien hij steen voor steen rond zich had
opgetrokken, kunnen omverhalen, en hem achterlaten, naakt, weerloos en
prijsgegeven.
Zijn eenige vertrouwde was zijn moeder. Vroeg weduwe, had zij, trots veel moeite
en zorg, zich zelf en haar jongen door het leven geslagen. Een sterk religieuse natuur,
bewegelijker van geest dan haar zoon, met een scherp intellect, een helder oordeel
en een onverwinlijk gevoel voor humor. Geestelijk leidster van zijn jeugd, haven in
de jaren van zijn leed. Met haar rustig medeleven droeg zij hem door zijn eerste
vertwijfeling heen, en nadat hij zijn evenwicht herwonnen had, vond hij in haar zijn
oude, wijze vriendin met een warme belangstelling, een raak oordeel en een zelden
falende intuïtie. Met haar dood verdween het laatste restje warmte uit zijn bestaan,
hij sloot zich nog meer van de buitenwereld af en leefde uitsluitend voor zijn patiënten
en zijn studie. Voor hem bestond enkel nog maar plicht.
(Wordt vervolgd)
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Meisjesportret
door J.J. van Geuns
Een oud, betooverend portret, waarboven
Ik las: FRANÇOISE DE ROCHECHOUART,
En 't was me of een gordijn opzijgeschoven
Was plotseling: zoo zag ik lévend haar:
Oogen waar 't licht zoo zeldzaam in kon spelen,
Het haar, in krullen om de hals geschikt:
Een schoonheid wie wel meer was voorbeschikt
Dan 't stil verblijf in donkere kasteelen.
Maar meisjes-namen duren kort. Zij trouwde
Met den markies de Montespan; zij kwam
Aan 't Hof: Hoe meer de Koning haar aanschouwde,
Hoe meer haar schoonheid hem gevangen nam.
....................
Zij was de machtigste aan het Hof, acht jaren,
Zacht schrijdend door der hovelingen kring,
En 't scheen of anders niet hun wenschen waren
Dan haar van dienst zijn en tot huldiging. - Doch later, een vernederde, een verjaagde,
In 't slot nabij de bosschen van Sénart,
Herzag zij vaak 't portret, waarop vervaagde
De naam: Françoise de Rochechouart.
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De verloren zoon
door Fenna de Meyier
IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst van haar
zoon en haar onbekende schoondochter af. Hoe forsch, ja onstuimig de vreugde om
het weerzien van haar oudste haar hart omhoog hief, nu het oogenblik naderde, werd
dat hart pijnlijk beklemd. Die onbekende vrouw....
Tegen Elisabeth had zij verscheidene keeren herhaald dat zij Allards keuze moesten
eerbiedigen - hij had zoo'n zuiver hart - maar je kon toch niet weten met jongens....
Ze waren naïef.
‘Wie weet wat een verleden ze achter den rug heeft,’ mompelde zij bezorgd; ‘en
zal zij hem op den duur gelukkig kunnen maken?’
- Och moeder, wij weten immers niets.
- Eén ding weten wij, kind....
Mevrouw Commijne was eigenlijk overtuigd dat ‘die vrouw niet veel bizonders
was,’ anders had zij niet twee jaar ongetrouwd met Allard geleefd.
‘Waarom heeft hij dat er ook bij geschreven?’ vroeg Elisabeth zich af. Zij kon het
zich alleen verklaren als zij dacht aan de bittere eerlijkheid, waarmee Allard altijd,
als jongen al, zijn mislukkingen, fouten of vernederingen voor zijn ouders had
neergesmeten, als was het gedeeltelijk hun schuld, dat die dingen hem waren
overkomen.
Maarten en Elisabeth waren naar Rotterdam gegaan om hem te halen. Moeder had
mee gewild, maar zij hadden het haar afgeraden en zelf had mevrouw Commijne
ook wel gevoeld dat het een te groote opgaaf voor haar zenuwen zou blijken.
Het was nu acht uur; eerder dan negen uur zouden de reizigers niet kunnen
arriveeren. Zij liep onrustig de kamer op en neer, verschikte de stoelen, keek nog
eens en nog eens of het eenvoudige souper dat zij had klaargemaakt, behoorlijk in
orde was en ging zitten, duizelig van opgewondenheid.
‘Kwamen Milly en Egbert maar,’ dacht zij. Wild hoorde zij Hanna en Rudi op de
gang heen en weer stuiven.
‘Moet ik Hanna naar bed brengen of kan zij er bij blijven?’ Die vraag pijnigde
haar ook. Zij wist bij ervaring dat Hanna veel te druk en voor de anderen hinderlijk
werd, zoodra de atmosfeer om haar heen met ontroering geladen was; maar zou
Allard zijn zusje niet missen? en was het geen ‘wegmoffelen’ van 't arme kind - (o,
hoe diep griefde haar alles wat schaamte leek over die misdeelde dochter) en Hanna
kon toch zoo lief zijn? ....
Er werd gebeld. Rudi stormde de trap af om open te doen en met een glimlach
hoorde de moeder hem met zijn hooge kinderstem roepen: ‘Milly,
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we krijgen zulke lekkere dingen! Allard komt thuis en ik mag opblijven!’
Maar Milly vond het onzinnig dat Hanna opbleef. Zij bracht het arme idiote meisje,
dat zich als een aanhankelijk diertje aan haar oudste zuster vasthechtte, met zachte
flinkheid naar bed. Zij had slag met het kind om te gaan, meer nog dan Elisabeth.
Altijd dezelfde sprookjes vertelde zij aan Hanna. Dat van de Meermin vond Hanna
't mooist - want zoo heette immers het buitenhuis waar ze vroeger gewoond hadden....?
Vage en verwarde beelden die Hanna vergeefs trachtte vast te grijpen.
Toen Milly in de huiskamer terugkwam, vond zij haar vader met Egbert in gesprek.
Zij wist dat Egbert zulke ‘familie-réunies’ afschuwelijk vond. Met zijn schoonvader,
die oud en suffig werd, sprak hij nooit anders dan over effecten en een enkele maal
over politiek; maar dat was een gevaarlijk onderwerp.
Moeder zat onder de hanglamp. Het volle licht viel op haar grijze haar. Zij schudde
herhaaldelijk, in een zenuwbeweging, het hoofd en haar lorgnetje, dat Milly altijd
irriteerde (‘neem toch een bril, moeder, het zal u veel beter staan,’ herhaalde zij
vergeefs) werd nu eens opgezet en dan weer aan 't haakje op haar borst, met bevende
vingers opgehangen. Moeders oogen zagen behuild, met donkere kringen; en op de
anders witte wangen brandden vurige plekken.
‘Wat zal Allard moeder veranderd vinden. Wat is zij oud geworden....
achteruitgegaan’, bedacht Milly. En toch kon zij soms nog zoo fijn, zoo mooi zijn als een camee, een ouderwetsche camee.
Dadelijk daarop dacht zij aan zichzelf. Zij was ook veranderd.... Uiterlijk niet
zoozeer, misschien, al was zij rijper geworden. Maar uit dat grillige, onberekenbare
kind, dat Allard gekend had, was toch iets anders, een vaster omlijnde persoonlijkheid
gegroeid. Of leek haar dat maar zoo?
Tegen negen uur werd het wachten benauwend. Alleen het onbevangen gepraat
van Rudi bracht lafenis.
Eindelijk hoorden zij een auto, die in de verte al toeterend, voor het huis met een
schok ophield.
Rudi werd naar beneden gezonden om open te doen.
Zij hoorden Allard's stem, een beetje dof en ontroerd; toen de stemmen van
Elisabeth en Rudi. Maarten rekende af met den chauffeur en kwam zwijgend na.
Daar stonden zij op den drempel: Allard en zijn onbekende vrouw Camila. Met één
indringenden, smachtenden, maar dadelijk afwerenden blik zag moeder hen staan:
Allard, doodelijk wit, met een blond baardje, dat aan zijn gezicht een onbekenden
vorm gaf; in een lange jas, die met slechte en slappe vouwen om zijn lichaam hing;
- Camila klein en tenger, donker van tint, in een zwart costuum. Haar starre gezichtje
keek uit, als van een vreemden vogel, boven het witte chemisetje, dat met een
bloedrood boordje aan den hals was dichtgestrikt. Zij stond stijfrecht en bewoog zich

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

127
niet. Allard wierp zich in de armen van zijn moeder, die hem bijna wanhopig
omklemde; want de angst dat donkere, onbekende wezen naast hem als dochter te
moeten begroeten, leek niet te overkomen.
Elisabeth bracht Camila bij haar vader.
- Zij spreekt engelsch, vader, zei ze zacht.
De oude man drukte zijn schoondochter de hand en trok haar naar zich toe om
haar een kus te geven. Hij mompelde onverstaanbare woorden. Toen keek hij uit
naar zijn zoon, die niet kwam.
Allard had na de eerste onstuimige omhelzing zijn moeder in een fauteuil geleid
en droogde met zijn zakdoek haar overvloeiende oogen. Toen nam hij Camila bij de
hand en bracht haar bij de schreiende.
Camila knielde neer. Zij trok zich het hoedje van het hoofd en legde met een
natuurlijke, maar plechtige beweging haar zwarte jongenskopje op moeders schoot.
Mevrouw Commijne, in diepe ontroering, streek er zacht overheen. Zij wilde iets
zeggen, maar kon niet.Nu ging Allard naar zijn vader.
Hij werd gedreven door een hevig verlangen zijn armen om die ingezakte schouders
heen te slaan, maar aarzelend, als in een kramp, stak hij alleen zijn hand uit. Pijnlijk
helder stond het laatste tooneel van hun afscheid hem weer voor oogen. Toen was
de haat uit zijn hart op zijn vader afgevlogen; hadden wreede woorden, sidderend
van wrok, hun weg willen vinden. Dat was alles heel kinderachtig geweest.
Weggespoeld door een zee van ellende, verlatenheid en heimwee. De verloren zoon
kwam terug.
Maar als zijn vader niet begon met zijn armen vergevend en zegenend uit te
strekken, dan zou er altijd een slagboom staan tusschen hen. In 't oude verhaal was
het toch ook de vader die den zoon tegemoet kwam? ....
Maar deze vader kwam hem niet tegemoet. Even aarzelend als Allard stak hij zijn
hand uit en eindelijk braken zij het zwijgen met enkele banale woorden. - Neen,
Allards vader had niets vergeten; en vergeven kon hij ook niet. Nog niet. Zijn vreugde
om de thuiskomst van zijn zoon lag te diep in zijn hart, om zich dadelijk naar boven
te kunnen worstelen. Daarop lag nog een berg van grieven; een zware wolk van
onopgeloste bitterheid. En tintelde er iets van genoegdoening in zijn oogen, dan was
het omdat hij gelijk gekregen had. Was zijn voorspelling niet zóó geweest: ‘Armzalig
en berooid zul je tot ons terugkomen’ en stond hij daar niet, zonder have en goed,
zonder plaats in de wereld, zonder bescherming voor zich en zijn vrouw dan die hij
van zijn vader te wachten had?
Het was hard voor hem zóó terug te komen; o, hij voelde met striemende pijn het
vernederende leed van zijn kind; maar het was goed dat Allard gestraft werd. Het
was goed en in de orde der dingen, dat een zoon het smadelijk gevolg ondervindt
van zijn schandelijke opstandigheid. Er was
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toch nog iets als ouderlijk gezag! en wie niet wist aan dat natuurlijke recht zich te
onderwerpen, hoe zou hij ooit in de maatschappij kunnen leven, gehoorzamen aan
het openbaar en wettelijk gezag?
‘Ho, als de roekelooze avonturiers uit oude tijden, als de spaansche conquistadores
was Allard heengegaan om Amerika te veroveren! Wat een smadelijke terugtocht!’
Maar voor het donkere vreemde vrouwtje voelde hij niets dan deernis. ‘Arm wrak,
arme, op 't strand gegooide stumper,’ klonk het als een litanie in zijn binnenste. Als
hij ze helpen zou, allebei, dan was 't voornamelijk om die weerlooze stakker, die 't
moeilijk hebben zou bij Allard, heel moeilijk, dat wist hij zeker.De avond verliep, pijnlijk en stroef. Niemand kon zijn woorden vinden; zij wilden
allen alles van Allard weten en niemand durfde een vraag te doen. Allard verstarde.
Hij dacht aan het oogenblik van een paar uur geleden, toen hij van boord stapte en
in den vagen mist Elisabeth en Maarten aan wal had zien staan met opgeheven
gezichten vol angstig-blijde verwachting.... hoe dol van vreugde had hij zich in hun
armen geworpen; hoe was eindelijk de jarenlange drang naar 't vaderland, naar allen,
die hij (zonder 't te weten) zoo hartverscheurend liefhad, in die vreugdekreet
uitgebroken: ‘Goddank dat ik weer thuis ben!’ En die blijdschap was gebleven, was
nog verinnigd, toen hij lag aan de borst van zijn moeder.
Maar vaders houding had alles in hem teruggestooten. Hij voelde niets meer, nu,
dan doodelijke moeheid en ergernis om 't kleine gedoe, 't geleuter om hem heen;
nerveuze ongedurigheid en angst om Camila, om de vreemde plant, die hier nooit
aarden zou.
- Het beste is, dat jullie vroeg naar bed gaan, zei moeder en Allard voelde
verlichting; hij verlangde er naar alleen te zijn.
Toen ieder weg was gegaan, bleef de moeder met Maarten alleen.
- Hoe vond je Allard? Verschrikkelijk slecht zag hij er uit!
- Hij heeft typhus gehad.
- Goddank dat hij terug is! En hoe hartelijk, hoe lief. Zelfs tegen jou, Maarten....
is 't niet? Terwijl jullie vroeger niets deedt dan kibbelen en vechten.
Maarten bedacht hoe jaloersch hij vroeger op Allard geweest was; op dien ouderen
broer, die zoo dapper, zoo roekeloos eerlijk was, zoo sterk en sportief; bemind door
alle meisjes.... en door moeder bevoorrecht... en nu!
- Dat zijn de geneuchten van het familieleven, zei hij en schonk zich nog een glas
wijn in; zóó haat je mekaar en zóó heb je mekaar lief. Het geeft een aangename
variatie.
Drie dagen later liepen Allard en Elisabeth in de lanen van Zorgvliet; op weg naar
Egbert en Milly, waar zij zouden gaan eten. Allards gestalte
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richtte zich naar den hemel, waar witte en loodgrijze wolken elkaar najoegen. Een
pittige wind wierp gele bladeren op, die schuurden langs de klinkers. Uit de deels
felgele, deels hardgroene heesters aan de boorden van den weg ontstegen prikkelende
geuren.
- Herfst! zei hij; en een vluchtig, maar diep geluk doordrenkte hem. Hoe heb ik
er naar verlangd, daarginds. Ik ben niet gemaakt voor de tropen. Ik voel er me
benauwd en somber, doodelijk somber.
Elisabeth keek naar hem op. Hoe was hij veranderd! Het was niet langer dat sterke,
overmoedige jongensgezicht; Allard leek een gewond en aangevochten mensch. Zij
durfde niets te vragen, maar hij begon:
- Niemand weet, zelfs Camila niet, hoe ik mij daar gevoeld heb. Je begreep wel,
dat ik het thuis niet uit kon houden. Vader wilde me dwingen dat eindexamen
gymnasium te doen; maar was 't geen dwaasheid? - ik zakte immers telkens en ik
werd al een en twintig jaar. Ik voelde dat daar mijn weg niet lag; ik vrat me op van
ongeduld. Ik wilde - en ik wil 't nog - (wel een bewijs dat de trek diep in mijn natuur
geworteld is) naar een tuinbouwschool of naar een kweekerij; ik wilde met de aarde
in contact zijn; met de planten en de boomen. Waarom werkte vader mij daarin tegen?
- Het was zijn trots - alle Commijnes hebben den meestertitel of een andere graad;
hij kon de gedachte niet verdragen dat zijn oudste zoon niet zou studeeren. Hij vond
boomkweeker misschien....
- Beneden zijn stand! riep Allard hoonend. Nu, dan had hij me moeten zien in
Buenos Aires en later in Rio. Wat een baantjes ik daar gehad heb! Maar dat was
gelukkig ver van Holland.
- Wat voor baantjes? vroeg zij schuchter.
- Toen ik met oom Frank mee op reis ging (h i j ging schilderen en wist wat hij
wilde) had ik eigenlijk geen vast plan.... Wist ook in de verste verte niet hoe weinig
ik kon presteeren! Het bleek maar al te gauw dat ik tot niet veel werk deugde. Frank
(dat ‘oom’ liet ik er aan boord al af) heeft me in 't begin geholpen; maar hij kon ook
niet veel voor mij doen. Het is verduiveld lastig om daar aan een ‘job’ te komen. Ik
heb me eerst verhuurd op een farm, maar ik was dat werk niet gewend en ik ben er
ziek geworden. Toen ik beter was heb ik van alles geprobeerd: chauffeur, huisknecht,
tuinman, portier in een derderangshôtel (eigenlijk was ik er duvelstoejager). Maar
om de eenvoudigste baantjes te krijgen, moet je dagen en weken loopen zoeken, van
allerlei listen verzinnen. O, dikwijls was ik op 't punt Frank te smeeken mij de passage
naar Holland voor te schieten en met hangende pootjes terug te komen. Maar ik was
nog te trotsch en te koppig. Frank is toen zelf ziek geworden en ging naar Spanje
terug. Hij heeft daar een huis, een vriendenkring. Hij liet mij honderd gulden achter....
die heb ik hem pas twee jaar later terug kunnen sturen. Toen is de ellende eerst recht
begonnen. Ik heb een beestigen tijd gehad.
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- En waar heb je Camila ontmoet?
- In Buenos Aires, waar ik knecht was in een groot hôtel. Ik moest er schoenen
poetsen, koffers sjouwen, vaten wasschen; de vervelendste en vuilste werkjes schoven
ze op mij. Camila was er kamermeisje. Ik merkte dadelijk dat zij anders was dan de
anderen. Zij vertelde mij dat haar vader, een Engelschman, gestorven was zonder
voor haar te zorgen. Later hoorde ik van haar, dat hij met Camila's moeder nooit
wettig wilde trouwen, omdat zij een halfbloed was (Spaansch, maar met wat
negerbloed vermengd) en ja, je weet hoe Engelschen zijn op dat punt.
- Was haar vader al lang dood toen je haar ontmoette?
- Een half jaar. Zij had niets: geen ouders meer, geen familieleden, geen vrienden
en geen geld. Ik heb haar verlatenheid gevoeld als nog veel erger dan de mijne: want
ik had jullie nog, ik wist dat moeder en jullie, mijn zusjes, mij altijd zouden opnemen
in je liefde - en ik voelde voor het eerst dat ik nu een ander kon helpen. Wij zijn van
elkaar gaan houden....
- En toen was je gelukkig....
- Ja, er waren uren van zoo'n innig geluk, dat ik dacht daarmee alles te kunnen
bedekken. Maar daaronder lag nog onze ellende; onze armoede, onze afhankelijkheid;
de vernederingen die ons telkens werden aangedaan. Vooral voor haar was 't heel
erg. Zij moest de kuren van de gasten en de grove tirannie van onze chefs verduren
en dan waren er onder de mannen in 't hôtel, zoowel onder de bedienden als onder
de gasten, van die brutale kerels die haar telkens lastig vielen. Ik heb eens met zoo'n
vent gevochten; maar 't viel niet mee. De chefs bemoeiden zich met de zaak en ik
werd ontslagen! Gelukkig had ik een beetje geld overgespaard en omdat ik van een
kameraad gehoord had, dat er in Rio veel meer kans bestond iets te verdienen, ben
ik met Camila daarheen gegaan.
- En was 't daar beter?
- Ik kreeg er dadelijk een vrij goede plaats, op recommandatie van een paar heeren;
(vrienden van Frank) ik werd verkooper in een boekwinkel. Voor 't eerst had ik een
beetje pleizier in mijn werk, want ik kwam met een beter soort menschen in contact
en Camila werd kamenier bij een oude dame, waar ze 't wel goed had. Maar het
klimaat, dat ellendige klimaat. Wij zijn er allebei ziek geworden en werden ontslagen.
Toen hebben we van allerlei gezocht. Och, laat ik daar maar over zwijgen. Het was
afgrijselijk.... te erger omdat ik voor een zwakke vrouw, voor mijn Camila te zorgen
had. Ik kreeg typhus.... hoe zij toen geleefd heeft weet ik niet. Ik lag in een ziekenhuis
en moest haar loslaten. Toen kon ik niet langer vechten. Ik ben in elkaar gezakt. Het
is een nederlaag, Betty, ik weet het. Maar ik wil hier opnieuw beginnen. Als jullie
me maar even een beetje op wilt tillen, een kleine steun wilt geven....
- Maar natuurlijk, zei Elisabeth met witte lippen. Haar oogen liepen
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vol. ‘Vader,’ dacht zij, ‘o vader, als je hem maar wou helpen.’ Maar zij kende haar
vader; deze drie dagen had zij op zijn gesloten gezicht den afkeer gelezen voor zijn
mislukten zoon, die toch koppig zijn eigen leven verkoos te leiden; want het voorstel
van Commijne om hem boekhoudles te geven en hem te helpen een plaats te vinden
bij een administratie, een bank of een kantoor, had Allard met zulk een drift van zich
af gestooten, dat de vader zich nu met stille vijandigheid afzijdig hield.
- Een kleine som om mij in te koopen in een kweekerij, of zelf een stukje grond
te bezitten, was Allards verzoek.
Maar daarop kon de vader niet ingaan. Hij had immers zijn geld verloren!
- Al uw geld! had smalend de zoon gezegd. U zult heusch wel gezorgd hebben dat
er wat overbleef!
Elisabeth voelde: dat zou de oude man hem niet vergeven.
Een poos liepen zij zwijgend door.
- Kon ik je maar helpen, Allard.
- Jij kunt me helpen, door lief te zijn tegen Camila. O, ik weet, het is moeilijk voor
jullie haar te benaderen. Daar is vooreerst de taal: zij spreekt slecht engelsch en jullie
kennen geen spaansch. Zij is ook erg gesloten en haar natuur is je vreemd. Maar zij
is zoo mooi van binnen, zoo toegewijd en trouw.
- Ik geloof 't.
- Ja, jij.... maar moeder! Voor moeder is 't natuurlijk veel moeilijker haar te
begrijpen; in de eerste plaats al omdat Camila katholiek is en streng katholiek. En
dan omdat.... nu ja, omdat elke moeder een beetje jaloersch is op de vrouw van haar
zoon.
- Moeder wil daarenboven... begon Elisabeth aarzelend, met een glimlach.
- Welnu?
- Zij zou Camila willen vervormen en opvoeden tot een echt hollandsche huisvrouw.
Allard lachte: (Voor het eerst hoorde zij hem lachen.) Ja, zeide hij, zij zal vinden
dat Camila niet grondig stof afneemt; haar bed niet afhaalt.... maar moeder probeert
toch van haar te houden. Och, zij is niet meer op een leeftijd om zich te schikken en
ik ben al blij dat het zoo'n beetje gaat; dat wij bij moeder een veilig plekje hebben
gevonden. Want de wereld is hard en de menschen onder elkaar zijn als wolven,
zonder genade.
.... Bij Milly leefde Allards vroolijkheid, zoo lang ondervoed en mishandeld, in een
spontane beweging op. Milly's bekoring, waar hij als jongen al gevoelig voor was,
bracht in hem een zekere ontspanning, die het leven wijd maakte - vanzelfsprekend
gelukkig. Het was zijn eerste bezoek bij haar en zij had hem een klein feest bereid,
hem en Elisabeth. ‘Mijn twee schatten,’ zei ze innig.
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- Jammer dat Camila niet mee komt.
- Zij is moe; ik heb gezegd dat zij vroeg moest gaan slapen.
‘Ik ben blij dat zij er niet is,’ bedacht Milly, ‘zij zou met haar stijve gezicht alles
bederven. Hoe vreemd is zij ons. Wij hebben niet éen smaak, niet éen gedachte
gemeen. Dat Allard.... maar och, in 't huwelijk is alles anders. Welke smaak heb ik
nu gemeen met Egbert? en wat weten wij van elkanders geheime gedachten? ....’
Egbert kwam vroeger thuis van zijn kantoor dan anders. Hij was opgewekt en
joviaal; deed zijn uiterste best Allard op zijn gemak te stellen. In zijn hart voelde hij
zoo'n diep medelijden met dien armen mislukkeling, dat hij er zich over schaamde
en zich ten strengste verbood er ook maar 't geringste van te doen blijken. ‘Want
medelijden is neerzien....’ dacht hij, ‘vooral onder mannen....’
Na het eten (hoe vroolijk - neen - ‘lieflijk’ was 't woord - vond de lang van zulke
vreugde gespeende Allard zijn zusjes; welk een innige zachtheid als van muziek
drupte er op hem neer, koel en warm, lavend en koesterend tegelijk) nam Egbert zijn
zwager mee naar boven, naar zijn studeervertrek.
Met zenuwachtige onrust haalde hij zijn rookgerei bij elkaar, opende een likeurstel
en schonk Allard een glaasje oude fransche cognac in:
- Dit moet je proeven, zeg - een best merk!
Allard liet zich onhandig neer in een enormen clubfauteuil (zoo'n gemakkelijke
stoel was hij ontwend) en keek met een donkeren blik om zich heen. Wat die man
het goed had in de wereld! Drommels - alles even degelijk en kostbaar waarschijnlijk.
Hij oogde langs de rechte, met keurige leeren banden bezette boekenkasten; zag in
den hoek bij het raam op een hoog voetstuk een bronzen beeld; (was 't niet een
Hermes? hij moest aan zijn eigen gym-tijd denken: beroerde, gekwelde tijd; alles
wat zij hem daar als onvergankelijke schoonheid hadden willen opdringen, had hem
alleen maar aanleiding toegeschenen voor plagerij; valstrikken voor een examen;
gaapverwekkende subtiliteiten waaraan hij nutteloos zijn kracht verspilde) en overal
aan de wanden reproducties van oude tempels en egyptische monsters. Was Egbert
in zijn vrijen tijd zoo'n beetje archeoloog? Dat wist hij niet; maar gaf hem
onwillekeurig wat eerbied voor zijn zwager, in zijn gedachten alleen maar directeur
van een levensverzekeringmaatschappij. Maar een ‘nette meneer’ was hij zeker! hoe
preciesig en zorgvuldig leek alles hier te staan en te hangen. Hoe veilig en dik
ommuurd door geld, familie, relaties, was zulk een leven. Een maatschappelijk
mensch - en geslaagd!
Allard voelde zich verkillen. Hij dacht aan zijn leven daarginds, in Zuid-Amerika.
Ook daar was eigendom, burgerlijkheid, ook daar waren breede lagen van menschen
waar het leven verstard leek in afgepaste, onwrikbare
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vormen. En ieder die daar buiten stond, moest maar zien er doorheen te komen, moest
zich maar staande zien te houden in een dagelijksch gevecht op leven en dood.
Honger, ontbering, al te zware arbeid, doodelijke vermoeienis, vuile en dompige
kamers; verraderlijke laagheid en gemeenheid die om je heen kropen en tegen je op
dreigden te klimmen, al 't zuivere en edele in je trachtten te verstikken, omdat het in
sommige omstandigheden verleidelijk is ook laag en gemeen te worden, om geld te
verdienen, geld dat je nu eenmaal noodig hebt om te bestaan, om eenvoudig adem
te halen! Wat wist deze nette mijnheer van zulk een worsteling? Hoe kon deze
verfijnde, beschaafde mensch zich ooit voorstellen in welk een modder duizenden
moeten leven! De menschen praten over oorlog; dan worden hun harten week en
lijden mee met de misère in de loopgraven. Maar oorlog is niets dan een plaatselijke,
gecondenseerde ellende van een leger, een massa kerels die vechten met elkaar. Door
de heele wereld en altijd door is het voor duizenden oorlog en dan niet voor drie,
vier jaar, maar voor het leven! En vrouwen, kinderen, zieken; weerlooze, zwakke
schepsels maken dien oorlog door! Prostitutie, o vooral prostitutie,
kindermishandeling, misdaad, moord, moord ineens en moord over jaren, maar moord
van mensch op mensch; moord op het mooiste wat in je is....
Dat zijn langdurig, broeiend zwijgen niet door Egbert was opgemerkt, kwam omdat
deze ook diep in zijn gedachten was weggezonken.
Hoe zou hij beginnen Allard zijn voorstel te doen? - Toen hij gehoord had dat zijn
schoonvader pertinent weigerde zijn zoon te helpen zich in te koopen in een kweekerij,
was het denkbeeld bij hem opgekomen zijn zwager het benoodigde geld in voorschot
(om zijn trots niet te kwetsen: in voorschot) aan te bieden. Maar hoe daar over te
beginnen? Juist omdat zijn hart bewogen was door medelijden, kon hij de ware manier
niet vinden dit voorstel te doen. De angst hem te kwetsen deed het zweet op zijn
slapen uitslaan. Hoe stond hij daar met zijn gemakkelijk verkregen weelde tegenover
dien arme havelooze, die als naakt met het leven geworsteld had en machteloos,
overwonnen, was neergezonken? Hij schaamde zich over zijn warme, door dikke
gordijnen en zachte tapijten, door gemakkelijke en aangename meubels weelderig
aandoende kamer. Misschien haatte Allard hem wel, als den ‘man of property’? ....
- Hm, Allard....
- Ja? - Allard schrok op.
- Drink je niet eens uit?
- Ja, dank je. Heel lekker. - Zijn stem klonk schor. Hij trok zijn voeten bij elkaar;
de harde, plompe laarzen misstonden bij de luchtige, glanzende pooten van 't engelsche
tafeltje vóor hem.
- Zeg, ik wou.... denk je er nog over om.... iets van tuinbouw of vruchtenteelt te
beginnen?
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- Hoe zou ik dat kunnen doen? Daar moet je wat kapitaal voor hebben en vader geeft
het mij niet.
- Ja.... maar ik heb gedacht.... Als ik je dat eens voorschoot?
- Jij? - Allard stond op met een wijd armgebaar. Jij, Egbert? ....
- Ja, waarom niet? Ik heb.... juist nog wat te beleggen. Waarom zou ik 't niet eens
probeeren met jou?
Allard zweeg.
- Neen, hoor, dat durf ik niet aan, zei hij. Je moet niet vergeten, dat ik nog volslagen
onbekend ben in 't vak en dat ik de eerste jaren wel heel veel verkeerd zal doen; veel
mislukkingen zal hebben. Dan kan ik je geen rente betalen en dat zou me verduiveld
hinderen.
- Je moet er een goede werkkracht bij nemen, laten wij aannemen b.v. dat je een
stuk grond koopt en er bloemen en vruchten op kweekt. Dan neem je een flinken
tuinbaas, die op de hoogte is van 't vak en 't jou ook leeren kan. Je moet hem goed
betalen, soit. De eerste jaren verdien je niets; daar heb ik op gerekend en het hindert
mij immers niet of ik die rente pas over drie, vier jaar krijg. Daarenboven....
Hij wilde doorgaan, maar Allard was bij hem komen staan en greep zijn schouders.
- Ach, Egbert, geef mij die kans! ik zal werken, ik zal werken als een paard en
Camila ook! Ik verzeker je dat zij handig is en zuinig. Wij zullen ons best doen.
Er was zulk een hulpelooze en kinderlijke smeeking in zijn oogen; er trilde zulk
een gewonde zwakheid om zijn lippen, dat Egbert hem niet aan kon blijven zien.
- Goed, goed, zei hij bruusk. Dat is afgesproken. Wij zullen er wel nader over
spreken. Maar nu niet meer.
De flesch waarmee hij hem een tweede glaasje cognac inschonk, schokte nerveus.
Allard keek naar zijn zwager. Hij schaamde zich over zijn gedachten van een paar
minuten geleden. ‘Je kent de menschen toch nooit,’ dacht hij. ‘Altijd verrassingen;
meestal teleurstellingen, een enkele maal een beschaming, zooals vanavond.’
En snel, in een jongensachtige behoefte Egbert nader te komen, vertelde hij hem
van zijn leven daarginds.
- Je weet niet, zei hij, na het verhaal van zijn eerste mislukking op de farm in
Argentinië, hoe verschrikkelijk het voor mij was te merken dat ik dat werk niet aan
kon. Want ik had mij altijd illusies gemaakt dat het juist iets zijn zou voor mij. Ik
zal ook niet zeggen, dat ik het er voortdurend beroerd heb gehad. Er waren goede en
ook wel mooie oogenblikken. Het heerlijkste was het alléen-zijn in de natuur, (alleen
jammer dat het zoo zelden gebeurde) dat gevoel van absolute vrijheid, buiten de
familie en buiten de
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maatschappij; het was iets dat me dronken maakte; ik kan er niet aan terug denken,
zonder heimwee....
Maar hij bedacht dat Egbert dit niet begrijpen zou en zweeg opeens.
Gelukkig hoorden zij nu de stem van Milly die dringend riep: ‘Komen jullie
eindelijk beneden?’
Toen hij thuis kwam, had hij het goede nieuws wel dadelijk aan iedereen willen
vertellen. Elisabeth, met kloppend hart, (zij voorvoelde weer een scène en in haar
smeekte een stem: ‘nu niet, vandaag nog niet; laat de herinnering aan dezen heerlijken
dag een gave blijven’) vroeg hem smeekend tot den volgenden dag te wachten. ‘Aan
Camila kun je 't vertellen, immers, dat is voorloopig genoeg.’
Maar Camila was uit. Met een gezicht, gegroefd en donker door ergernis vertelde
moeder, dat Camila om half acht met hoed en mantel beneden was gekomen en
verklaard had dat ze naar een bioscoop ging.
- Om met jou mee te gaan naar Milly, was ze te moe, voegde zij er smalend bij.
- Nu ja, moeder, u moet het haar vergeven, dat zij niet zoo happig is op
familieréunies, zei Allard; het is voor haar een gedwongen pretje.
- Waarom? dat begrijp ik niet. Milly en Liesbeth doen toch hun uiterste best om
lief voor haar te zijn.
- Dat heeft er niets mee te maken. Zij voelde dat wij ons vanavond natuurlijk veel
intiemer en vrijer zouden voelen onder elkaar.
De moeder haalde haar schouders op. Maar Allard was in een te goede stemming
om zich boos te maken. Dat zijn vrouw alleen was uitgegaan, hinderde hem wel
even, maar toch niet lang. ‘Zij heeft in zoo lang geen pretje gehad,’ dacht hij, ‘en zij
is dol op bioscopen. Ja....’ hij glimlachte even bij de gedachte, ‘de bioscoop en de
kerk, dat zijn eigenlijk de eenige dingen waar ze werkelijk om geeft.... arme Camila.’
Het gesprek met zijn vader, den volgenden morgen, verliep heel anders dan hij het
in zijn eenvoud gedacht had. De oude Commijne hoorde hem zwijgend aan en toen
deze stilte Allard begon te drukken, herhaalde hij:
- Vindt u het niet allemachtig aardig van Egbert, vader?
- Hij had mij wel eerst kunnen raadplegen.
- Waarom?
- Omdat ik je vader ben. Jullie doet altijd alsof ik onwillig zou zijn om je te helpen,
of ik je aan je lot overlaat. Maar je wilt ook nooit luisteren naar mijn meening; je
denkt er nooit aan, dat ik toch meer ervaring heb dan jullie; dat ik toch beter weet
wat practisch is en uitvoerbaar. Ik heb toch niet voor niets twintig jaar op de
‘Meermin’ gewoond en tien jaar daarvan als burgemeester in een streek van
bollencultuur, en bloemkweeke-
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rijen. Ik weet toch beter, dunkt mij, dan Egbert, die in 't assurantievak is, wat kweekers
en tuinders voor moeilijkheden te overwinnen hebben. Het is een hard vak, een zwaar
vak, met ontzettende risico en ik heb al heel wat van die menschen over den kop zien
gaan.
- Dat weet ik, vader. Maar ik zal in een ander vak nog minder kans hebben om te
slagen. Dit is tenminste iets wat ik met liefde doen zal.
- Verbeelding. Je hebt je al zoo dikwijls vergist. Moet je nu eigenwijs blijven?
Allard behield zijn zelfbeheersching met alle kracht die in hem was.
- Ik zal deze kans wagen, vader. Egbert is zoo goed mij te helpen en ik hoop dat
u na een paar jaar zult zien dat ik goed heb gekozen.
- Je bent meerderjarig. Ik heb niets meer over je te zeggen.
De vader zweeg een poos. Toen, plechtig zijn hand naar Allard opgeheven:
- Bedenk alleen éen ding, zei hij. Je bent getrouwd en God verantwoording schuldig
voor haar, die zich aan je gebonden heeft.
Een kokende drift vloog Allard naar het hoofd. Hij had dien kleinen man vóór
hem wel kunnen slaan.
O, zijn vader, zijn vader! Begreep die dan niets?! .... Met een gevoel van wanhopige
bitterheid ging hij de kamer uit en sloot de deur achter zich dicht.
En opeens, vlijmend scherp, trok de herinnering door hem heen van een vroegen
ochtend daarginds, op de farm in Argentinië; alleen met zijn snuivend paard op de
met goudmist omstraalde prairie; heel hoog boven hem de wiekslag van een roofvogel.
Een doordringend verlangen naar die eenzaamheid deed hem bijna kreunen van pijn.
O, dat verloren zoons altijd weer naar huis moeten keeren....!
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Drinklied
door A.J. Luyt
In het diepe kelderwelf
Van mijn eigen diepste zelf
Liggen drie oeroude vaten,
Erfenis, mij nagelaten
Door het oude voorgeslacht,
Dat ze in der tijden nacht
Rolde naar dien koelen grond,
Om te rijpen langen stond.
Van den Rijnwijn, vol en geurig,
Zelfs in duister nog goudkleurig,
Proef ik nooit alleen; de vreugden
Al, die mij het hart verheugden
In 't verleden, vlammen op:
Zóo als ik de spon beklop,
Rijst een tooversprookjesfee,
Fluisterdrinkens altijd reê.
Licht mousseerend wekt de Moezel
Mij uit loomheids lichten doezel;
En de toekomst gaat weer blinken
Als daar met me mee komt drinken
Blonde knaap: zijn helle stem,
Jong van suggestieve klem,
Schatert spoken weg, wier macht
Mij benauwde in den nacht.
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Maar de sombere Bourgogne
Drink ik met het oud carogne
Van mijn zwarte zielezorgen,
Dat mijn heden gaat verworgen,
Doch tenslotte met wat wijn
Wel weer afgekocht wil zijn,
Schoon het morgen weder knaagt
En mij naar mijn kelder jaagt.
Rijn en Moezelwijn, zij weten
Wel, dat ik niet kán vergeten
Hoe ik vóór mijn dof bedroeven
Van hun vreugdesap kwam proeven.
Slurpen moet ik rooden drank,
Dik als bloed, op houten bank
Schamel naast mijn holle zorg....
Tot ik eind'lijk zelf haar worg!
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Kroniek
Boekbespreking
B. Stroman, Stad, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932.
‘This is not a marriage-story’, waarschuwt ons de auteur met een citaat van Conrad.
Een beetje overbodig, dunkt me. Wij merken waarlijk gauw genoeg, waar het dezen
Stroman - zeker geen strooman! - om te doen geweest is. Ook al zouden we het uit
zijn titel al niet dadelijk begrepen hebben. Stad. Groote Stad. Het duizelingwekkend
alomvattende, alverslindende, het demonische van een groote, sterk levende stad.
Rotterdam - van vóór de crisis! De paar individueel-menschelijke geschiedenisjes,
die ons uit deze reeks filmachtig verschietende scènes min of meer duidelijk worden,
zijn al heel erg gewoontjes en onbelangwekkend; wij begrijpen dat de stellig nog
jonge, en even stellig begaafde schrijver zich niet dáárdoor geïnspireerd gevoeld
heeft. Het is zijn waarschijnlijk even hartstochtelijk geliefde als verfoeide stad, die
't hem heeft aangedaan.
Ziehier dan al de zooveelste ‘moderne roman’, die door de bioscoop beïnvloed,
ja misschien wel grootendeels in 't leven geroepen is. Men verfilmt romans
tegenwoordig, maar aan dézen zou weinig eer te behalen zijn: 't is immers al bijna
een film, wat ons hier wordt geboden. En het boek ‘Stad’ toont niet alleen den vorm
maar ook den geest der meeste bioscoop-vertooningen: hetzelfde gewilde, soms
rauwe realisme, dat, tot den grond gepeild - 't kost heusch niet veel moeite! - niets
dan tamelijk sentimenteele romantiek blijkt te zijn. Precies als het eerste naturalisme
uit de jaren 1880 tot 1895 ongeveer, het naturalisme o.a. van den jongen Heyermans
- van zoovéél dat in die ‘Sturm und Drangperiode’ onzer nieuwe litteratuur voor de
eindelijk-echte kunst doorging. Jongensachtige romantiek. Men zou zich bijna kunnen
verteederen bij de vele herkende trekjes.
Hieruit volgt, dat dit in zijn voorkomen, zijn allure en litteraire methode zoo
moderne boek in wezen nogal erg ouderwetsch genoemd zou kunnen worden
Maar bedenken wij tijdig: dit is een éérste boek. En dat er beloften in schuilen,
het lijkt mij onbetwijfelbaar. Stroman kan schrijven, en hij kan beschrijven, hij kan
ook al vrij sterk dramatisch vertellen. Hij heeft fantasie en temperament. Zijn.... soms
wat rotterdamsche drukte, zijn soms wat schreeuwerig effect-bejag, hij zal dat wel
afleeren als hij ouder wordt. Met de echte, groote, rustige epiek schijnt het toch voor
vele decenniën, zoo niet voor altijd, gedaan te zijn.
H.R.

Jo van Ammers-Küller, De Appel en Eva (De Opstandigen III),
Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1932.
De personen in dit nieuwe boek van onze wereldberoemde landgenoote mogen ons
uit haar voorafgaande romans al eenigszins bekend zijn, in
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wezen heeft dit nieuwe verhaal met de vorige deelen der ‘Opstandigen’ al heel weinig
te maken. De opstand is gedempt, of in 't zand geloopen. Het jongste geslacht der
fiere moderne vrouwen, der denkenden en der studeerenden, wordt mannequin in
een groot modenaaistershuis, of secretaresse, later zelfs leidster en eerste ‘vendeuse’
van datzelfde huis. De plof was snel en verbluffend.
Maar dit zijn bijzaken. Wat Jo van Ammers zich blijkbaar gedroomd heeft, wat
zij trachtte te geven in de hoofdpersoon van dit nieuwe boek, het vrouwtje Elisabeth
Coornvelt, genaamd ‘Puck’, is op zich zelf wel iets heel interessants en
schrijvenswaards: een jonge vrouwelijke meester in de rechten, geboren in 1900,
wier jongemeisjestijd dus met de hevigste periode van het ‘zich in vrijheid uitleven’
is samengevallen, trouwt met een braven, degelijken kerel, een-en-al werklust,
goedheid en trouwhartigheid. Zij begint met maar nauwelijks te gelooven in de
bestendigheid van dit haar eigen huwelijk. In Indië houdt zij het niet uit, in Parijs
zoekt zij een eigen intellectueelen werkkring - en aanvaardt een zéér gevaarlijken!
- haar verachting voor de oud-modische, de toegewijde vrouwen en huismoeders (bij
Jo van Ammers geregeld ‘sloofjes’ genaamd) is groot. En ondanks dat alles groeit
en groeit in haar ten slotte maar één ontzaglijk verlangen: liefde-vrouw en moeder
te zijn, samen te leven in de innigste saamhoorigheid met haar eenvoudigen man,
die haar door zijn teederheid en kracht altijd opnieuw imponeert. O, het is
Shakespeares ‘shrew’ rediviva (maar dan een beschaafde, verstandelijk redeneerende
shrew!), het is niets nieuws, zeer zeker, maar het is altijd weer interessant, juist door
zijn oermenschelijke waarachtigheid. Het had zelfs héél mooi kunnen zijn.
Jammer nu maar, dat mevrouw van Ammers' talent - dat zij toch ééns, in aanleg,
wel bezat - om zulk een gegeven in diepe aandacht en innigheid, van binnen-uit op
te bouwen en te behandelen, in den roes van het leven schijnt vergaan te zijn. Zij
wéét het nog wel, wat zij wil maken, maar zij kán het niet meer - óf zij geeft er zich
den tijd en de rust niet meer voor; wat is het eigenlijk? - Zij praat, praat, redeneert
eróver, vertelt er ván, niet e r u i t . Vlot en levendig vertelt en beschrijft zij, met
kennis-van-zaken, intellect en typeer-talent. Maar het leven van de jonge vrouw Puck
wordt ons niet, zooals uit alle werkelijk ‘magische’ kunst, op mysterieuse wijze
zichtbaar, voelbaar, tastbaar, als aan den lijve geopenbaard. Wij willen het allemaal
wel gelooven, maar wij hadden het zooveel liever... ondergaan.
Taal en stijl van mevrouw van Ammers hooren bij deze verstandelijken verhaaltrant.
Daar is nu álle persoonlijkheid wel vreemd aan geworden. Een zeldzaam gave
verzameling correcte volzinnen, perioden, hoofdstukken. Nergens een aarzeling nergens een zinnetje, of een val van woorden, waardoor wij ons op onnaspeurbare
wijze in ons dieper wezen beslopen voelen, en ontroerd.
H.R.
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Henriëtte Roland Holst, Wij willen niet. Rotterdam, W.L. & J. Brusse,
1931.
Dat dit Anti-oorlogspel van Henriëtte Roland Holst op gelijke hoogte staat als haar
leekenspel ‘Kinderen van dezen tijd’, zouden wij niet durven beweren. Te zeer
overweegt erin o.i. het ideologische moment om het als kunstzinnige verbeelding
aanvaardbaar te maken, tenminste in die mate als met het zooeven genoemd werk
het geval was.
Wat wij in dit spel bewonderen is het élan, waarmede de dichteres zich kwijt van
haar taak; de psychische diepte echter, die wij in ‘Kinderen van dezen tijd’
herhaaldelijk aantroffen, missen wij in dit spel helaas te zeer. Hier wordt tusschen
ideeën een schimmenspel opgevoerd, doch de menschelijke werkelijkheid met haar
over de gansche breedte van haar wezen verdeeld licht en donker blijft achter de
woorden der dichteres verborgen.
Intusschen, wanneer wij een oogenblik van deze dingen afzien en dit spel
vergelijken met andere tendenz-litteratuur op dit gebied, dan treft ons wel zeer het
hooge plan, waarop een en ander staat, zoowel uit een oogpunt van moraal als van
taalschoonheid. Want al moge als geheel van kunstzinnige verbeelding dit spel niet
geslaagd zijn, aan allerhande details herkent men zonder moeite zoowel de
meesterhand als het groote hart. Van de vrij talrijke uitgesproken pacifistische
letterkunde, vervaardigd met het doel het geweten tot spreken te brengen, is ‘Wij
willen niet’ zeker één der beste en pakkendste voortbrengselen; hetgeen stellig niet
in de laatste plaats te danken is aan het vermogen van de schrijfster haar vurige
overtuiging op een overeenkomstige wijze tot uiting te brengen.
ROEL HOUWINK

Henriëtte Roland Holst, Guido Gezelle. Amsterdam, Em. Querido's U.M.,
1931.
In een kleine, meesterlijke studie geeft Henriëtte Roland Holst ons een beeld van
leven en werken van den priester-dichter Guido Gezelle. Zij doet dat op de haar
eigene wijze met algeheele overgave en met een volkomen ontvankelijk hart. Zoo
is in alle duidelijkheid in dit opstel naast Gezelle's beeldtenis ontstaan een geestelijk
portret van de dichteres zelve, bijkans ten voeten uit.
Voor wie dit boekje met aandacht leest, zal het opdoemen, eerst nevelig misschien,
doch allengs met zich verscherpende contouren, tot het even levendig voor ons staat
als het beeld van Gezelle, dat de schrijfster ons bewust heeft willen teekenen.
Dat Henriëtte Roland Holst zich aan Gezelle te herkennen wist, en op zulk een
diep-gaande manier, is kenmerkend voor den huidigen ontwikkelingsgang der
dichteres. En zoo hopen wij na de drie al te snel elkander opgevolgde leeken-spelen
(‘Kinderen van dezen Tijd’, ‘Wij willen niet’ en ‘De
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Moeder’), in de toekomst weder op een rijke lyrische oogst, waarbij bezinning en
gevoel op even schoone wijze tezamen zullen sluiten als immer in het beste deel van
haar oeuvre het geval is geweest. Want wij gelooven, dat nog altijd de grootste kracht
van Henriëtte Roland Holst als dichteres ligt in haar lyriek en dat zij dáár het dichtst
raakt aan het hart van onzen tijd.
ROEL HOUWINK

Hendrik de Vries, Spaansche Volksliederen. Arnhem, Hijman, Stenfert
Kroese en van der Zande, 1931.
‘Er is een dichterhart en een groot talent voor noodig om zulke poëzie (d.w.z. die
van het Spaansche volkslied) in een andere, noordelijke, taal over te brengen zonder
dat er van de oorspronkelijke kracht en charme iets verloren gaat,’ aldus de
samensteller van het prospectus voor dezen bundel. Wij beamen zijn woorden ten
volle en zijn er van overtuigd, dat Hendrik de Vries beide eigenschappen - een
dichterhart en een groot talent - bezit. In hoeverre hij echter in zijn vertaling slaagde
vermogen wij niet te beoordeelen. Wel kunnen wij constateeren, dat deze, meerendeels
zeer beknopte, gedichten zich zonder eenige gewrongenheid lezen laten en dat men
nergens den indruk krijgt, dat de dichter zijn taal geweld heeft moeten aandoen om
getrouw te blijven aan de voor hem liggende origineele tekst. Van enkele welbewuste
afwijkingen doet hij trouwens in de aan het buitengewoon smaakvol uitgevoerde
boekje toegevoegde aanteekeningen gewetensvol verslag, zoodat iedere kenner van
de Spaansche taal gemakkelijk in de gelegenheid is een en ander te verifieeren.
Daarenboven is ons De Vries' naam een volstrekte waarborg voor deskundigheid
met betrekking tot al hetgeen hij onderneemt.
Toch wekt dit boekje verlangens naar zijn oorspronkelijke poëzie, die zoo rijk was
aan beloften. Reeds geruimen tijd missen wij - en dit zeer noode - zijn stem onder
de jongeren.
ROEL HOUWINK

Jan H. de Groot, Rond de Wereld. Lochem, ‘De Tijdstroom’, 1931.
Jan H. de Groot begint ons een weinig met zijn bundels te overrompelen. Wij kunnen
hem, helaas, niet onomwonden gelukwenschen met deze verhevigde activiteit en
gelooven, dat zij hem op gevaarlijke paden voert. Dat de Groot een talentvol dichter
is, we wisten het reeds terstond bij het verschijnen van zijn debuut (‘Sprongen’) en
we hebben onze meening in dezen niet verheeld. Doch thans, nu, als wij ons niet
bedriegen, zijn vierde bundel voor ons ligt, verlangen wij meer van hem dan dat hij
zich nog immer als ‘talentvol’ aan onzen kritischen blik vertoont. Nu willen wij dit
talent zich ontplooien zien en nu verlangen wij, dat het getuigenis aflegt van een
gerijpter levensbesef en een tot meerdere diepte gekomen geestelijk leven; doch tot
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onze spijt: al te weinig bemerken wij hiervan. Een voldragen gedicht als ‘De
Kruisspin’ uit zijn voorlaatsten bundel missen wij niet zonder verontrusting in ‘Rond
de Wereld’, al staan er op zich zelf natuurlijk wel goede (en één zeer goed:
‘Verlangen’) in den bundel. Doch dit vers, hoe schoon en gaaf ook, behoort niet tot
den kant van de Groot's dichterschap, dien wij voor zijn meest persoonlijken houden.
Voor een gedicht als ‘De Kruisspin’ zijn andere geestelijke kwaliteiten noodig dan
voor een vers als ‘Verlangen’. En het wil ons voorkomen, dat de waarde van de
Groot's talent uitsluitend afhankelijk is van het feit, of hij erin slaagt deze
eerstgenoemde hoedanigheden in artistiek opzicht tot een vruchtbare ontwikkeling
te brengen. Moge de Groot zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid!
ROEL HOUWINK

Noto Soeroto, Wayang-Liederen. Den Haag, Adi Poestaka, 1931.
Zeker behoort dit rhythmisch proza tot het schoonste wat deze Javaansche dichter
geschreven heeft. Hoe is zijn wijsheid in den loop der jaren gegroeid, zijn taal vaster
en tegelijkertijd leniger geworden! Oost en West hebben elkander in Soeroto's
dichterschap wel op een zeer gelukkige wijze ontmoet. Moge den dichter, die, wanneer
wij ons niet vergissen, reeds de onderste grens der middelbare leeftijd genaderd is,
nog vele jaren beschoren zijn om ons de zeldzame vruchten te schenken van zijn
nobel talent. Zijn werk, dat uit den aard der zaak in onze letterkunde een geheel eigen
plaats inneemt en moeilijk in haar ontwikkelingsgang valt in te schakelen, beduidt
voor onze poëzie een positieve verrijking, waaraan wij echter gevaar loopen voorbij
te zien, omdat vorm en inhoud van Soeroto's gedichten niet overeenkomt met de
aesthetiek, welke op het oogenblik ten onzent op den voorgrond staat.
Laten wij dit wel bedenken, eer wij als ‘unzeitgemäsz’ veroordeelen wat van alle
tijden is en welks diepgang die der mode vele malen overtreft.
ROEL HOUWINK

J. Koopmans, Letterkundige Studiën. Amsterdam, Uitgeversmij. ‘Holland’,
1931.
Deze door J.H. van den Bosch en Dr. C.G.N. de Vooys verzamelde bundel
letterkundige opstellen van wijlen J. Koopmans strekken zich uit over de negentiende
eeuw. Van de onderwerpen noemen we: ‘Maurits Lijnslager’ en z'n ideaal
Burgerschap, Van Kist tot Daalberg, Adriaan Loosjes, Hillegonda Buisman, Adriaan
van der Hoop Jr, Aernout Drost, Van Adriaan Loosjes tot mevrouw
Bosboom-Toussaint, en ten slotte: Mevrouw Bosboom-Toussaint's ‘Lauernesse’.
Wanneer men Koopmans' werk vergelijkt met de hedendaagsche kritiek, valt
onmiddellijk op hoeveel bezonkener en gedegener oordeel en zeggings-
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wijze van den eerste zijn, hoe hier zonder pretentie van ‘studiën’ mag worden
gesproken. Ons publiek is deze wijze van litteratuur-beschouwing reeds lang ontwend.
Het vergenoegt zich met enkele korte notities en waar zouden trouwens de dagelijks
tegen den boekenstroom optornenden recencenten den tijd vandaan moeten halen,
om zich tot werk te zetten van dit formaat?
Niettemin worde het als een leemte gevoeld, dat dit soort litteratuurbeschouwing
nagenoeg geheel uit ons gezichtsveld verdwenen is, want het is in staat afstand te
brengen tusschen dicht op elkander gedrongen verschijnselen en betrekkingen te
scheppen tusschen ver uit elkaar gelegene.
ROEL HOUWINK

Urvaçi, een oud-Indisch tooneelstuk van Kalidasa, uit den oorspronkelijken
tekst vertaald, en van een inleiding voorzien door R.H. van Gulik, N.V.
Adi Poestaka, 's Gravenhage 1932.
Wie het voorrecht had de literatuur van het oude Indië te leeren kennen, zal als een
onvergetelijke herinnering het beeld van Kalidasa bewaren, dezen nachtegaal van
het Oosten, den dichter met gouden stem, die vol streeling en lokking den glans en
den weemoed van zijn tijd bezong. Kalidasa was niet alleen een begenadigd
kunstenaar, maar tevens een groot mensch, in wiens hart de droefheid als een floers
over alle vreugden gespreid lag.
Aan allen, die zich voor de cultuur van het Oosten interesseeren, is hier nu een
uitnemende gelegenheid geboden, het werk van dezen dichter van nabij te leeren
kennen. Zijn drama van de hemelnymph Urvaçi, die liefde opvatte voor den koning
Pururavas, is thans door den heer van Gulik op lofwaardige wijze voor het
Nederlandsche publiek toegankelijk gemaakt. Exactheid, het kenmerk van ware
kunst, speurt men hier op elke bladzijde. De Nederlandsche tekst is van een verfijnden
smaak, en het rythmische proza ademt een geest van innige schoonheid en teedersten
weemoed. Men leze slechts regels als deze:
‘Verspreid over de roesten zijn de pauwen door den avond traag van slaap; door
de wierook-omwolkte tralievensters zijn vaag zichtbaar de tortelduiven; een man,
rein van levenswandel, in de vrouwenvertrekken verouderd, verdeelt over de
bloemguirlanden de brandende, geluk-brengende lampen der avondschemering.’
De inleiding ‘De Sage en haar Dichter’ oriënteert den leek op heldere wijze omtrent
de oude stof, en de schepping van Kalidasa, terwijl de slot-verhandeling ‘De vorm
van den Tekst’ ook den vakman nauwkeurig uitsluitsel geeft over de taalkundige
kwesties.
Het gebeurt helaas te zelden, dat degelijke kennis gepaard gaat met artistieke
begaafdheid. Hier evenwel wordt een vertaling geboden, die aan hooge eischen van
wetenschap en kunst voldoet.
F.M. SCHNITGER
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Franz Dülberg, Rembrandt Harmensz van Rijn (Deutsche Kunstbücher,
herausgegeben von der Reichsdruckerei, Berlin 1931).
Een uitgave als deze is voor ons Nederlanders beschamend: ziet hier een goed
geschreven en met zorg verlucht boekje van 116 bladzijden over den grootsten
Nederlandschen schilder, binnen ieders bereik, uitgegeven door een orgaan van het
Duitsche Rijk n.l. de Reichsdruckerei, welke ook reeds een groot aantal etsen,
teekeningen, enz. van Rembrandt in fac-simile uitgaf. Wat deed het Rijk der
Nederlanden in dit opzicht? Wat komt er van de persen van onze Landsdrukkerij?
Deze vragen beantwoorden zichzelf!
Met vreugde kan ik dit boekje aankondigen, dat naast de groote litteratuur over
Rembrandt de verdienste heeft, dat het in een klein bestek een overzichtelijk beeld
geeft van Rembrandt's moeilijke leven en van zijn beteekenis als schilder, teekenaar
en etser en geschreven is met groote levendigheid en een warme liefde voor deze
groote, nog altijd eenzame figuur, een liefde echter, die critisch blijft en zich niet
laat vervoeren tot leege exclamatie. Het boekje, dat ook door de uitvoering de
Reichsdruckerei alle eer aan doet, moge duizenden van onze landgenooten in handen
komen en wij mogen er den kenner van Nederland en zijn beeldende kunst, Dr. Franz
Dülberg, zeer dankbaar voor zijn.
J.S.

Rembrandt-Bijbel, samengesteld door Prof. E.W. Bredt, voorwoord van
Prof. W. Vogelsang, Amsterdam, N.V. Uitg. Mij. Enum, 1931.
Zooals men weet, heeft het nooit in Rembrandt's bedoeling gelegen, den Bijbel in
zijn geheel te illustreeren. Hij was gewoon er zich aanhoudend in te verdiepen en op
een louter subjectieve wijze er voedsel in te zoeken voor zijn onverzadigbaren,
verbeeldingsdriftigen, vooral psychologisch en dramatisch ingestelden geest. Wanneer
men dan echter de beide thans door de Uitg. Mij. Enum naar een reeds bestaande
Duitsche uitgave in Nederland gepubliceerde deeltjes van het Oude en Nieuwe
Testament doorbladert, wordt men wel in de eerste plaats getroffen door de enorme
hoeveelheid bijbelsche tafreelen, welke Rembrandt artistiek geattaqueerd heeft.
Terecht merkt dan ook Prof. Bredt in zijn inleiding op, dat Rembrandt in dit opzicht
alle overige Bijbel-illustrators overtrof, of laten wij liever spreken van verbeelders
van bijbelsche onderwerpen. Dat zijn visie ons Hollanders daarenboven dichter ligt
dan die van Fra Angelico, Michel Angelo, Correggio of zelfs Dürer, het behoeft
eigenlijk niet gezegd te worden.
Daar de reeds hier te lande bestaande Rembrandtbijbel veel te kostbaar was om
binnen ieders bereik te liggen, kan men deze uitgave dan ook slechts toejuichen. De
circa 240 cliché's zijn veelal wél klein, maar doorgaans toch voldoend scherp en
zuiver. In het bijzonder geniet men van de sterk bewogen, met zoo weinige middelen
álles zeggende teekeningen, en van de
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sublieme etsen uit den lateren tijd. Ook voor het overige is de technische verzorging
verdienstelijk.
Tenslotte mag aan het bovenstaande toegevoegd worden, dat van dit werk twee
verschillende uitgaven zijn verschenen: een voor protestanten, ontleend aan de
Statenvertaling van het Ned. Bijbelgenootschap, en een voor katholieken, door Pater
R.L. Jansen verzorgd en kerkelijk goedgekeurd.
W. JOS. DE GRUYTER

William Cohn, Chinese Art, Londen, The Studio Ltd., 1930.
Dit is het zevende deeltje der door The Studio Ltd. uitgegeven reeks: G r e a t
p e r i o d s i n a r t , waarin o.a. een verdienstelijk geschrift van T.A. Joyce over
Maya and Mexican art werd opgenomen. Deze, niet te groote en niet te kostbare
publicaties zien er heel aantrekkelijk uit in hun soberen oranje-rooden omslag; zij
zijn rijkelijk van afbeeldingen voorzien en bevatten ook een met groote nauwgezetheid
uitgevoerde kleurreproductie, in het hier te bespreken boek een schildering op zijde
uit het Museum te Berlijn, waaraan Cohn verbonden is. Het meerendeel van het
afgebeelde bevindt zich trouwens in Duitsch bezit.
Het is Dr. Cohn, die reeds zoovele publicaties over Aziatische kunst het licht deed
zien, in dit werkje gelukt zijn onmogelijk uitgebreide stof in een zevental
hoofdstukken op een prachtige wijze samen te vatten. Al is het dan geen lichte lectuur,
er staat ook voor een leek geen onbegrijpelijke regel in den geheelen tekst! Prijselijk
leek mij in het bijzonder het hoofdstuk over de bouwkunst, waarin de schrijver o.a.
wijst op het betrekkelijk losse verband tusschen de architectuur en de beeldende
kunsten van China (‘it must be emphasised that architecture was not determinative
to the same extent as in Europe’); voorts mag afzonderlijk de aandacht gevraagd
worden voor het hoofdstuk over de terecht uitvoeriger behandelde schilderkunst.
In zijn inleidende beschouwing waarschuwt William Cohn met eenige klem tegen
een overschatting der T'ang periode, door de Chineezen zelf doorgaans als hun
klassieke bloeitijd beschouwd. Erkennend dat de T'ang tijd een aantal lyrische dichters
voortbracht, die tot de grootsten van China en zelfs van de wereld gerekend moeten
worden, schrijft Cohn het al te hoog aanslaan van deze periode toe aan haar grootheid
en schittering in den maatschappelijken zin: ‘for it is quite in the natural course of
events that great artistic achievements should be ascribed to a politically successful
era both by its actual members and by subsequent generations, though this
combination occurs but seldom, if at all.’ Kan men hiermede wel accoord gaan, de
opvatting, dat pas met de Sung dynastie ‘de groote periode der Chineesche kunst
werkelijk aanbrak’, is aanvechtbaar. Over het geheel neigt de schrijver er m.i. toe,
het historisch zwaartepunt voor de kunst wat laat in den tijd te leggen.
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Het is de eenige algemeene aanmerking, die ik mij op dit even populair als
preciseerend geschreven werk zou willen veroorloven. Een bijzondere aanmerking
geldt de uitlating op blz. 56, dat de aardewerkplastieken, ontstaan in den tijd tusschen
de Han en T'ang dynastieën - o.a. dus die der Noordelijke Wei dynastie! - stijlkundig
‘noch de kracht van het verleden noch de vrijheid der toekomst vertoonen’. Dit moge
in zekeren zin juist zijn, in weer andere opzichten overtreffen de zoo milde, droomrijke
en spiritueele Wei-beeldjes vaak vérre hetgeen in den T'ang óf Han tijd gepresteerd
werd. De aangehaalde zin lijkt mij trouwens weinig overeen te stemmen met de
voorstelling van zaken, die Dr. Cohn elders geeft, bijv. in het hoofdstuk over de
sculptuur, waarin hij schrijft: ‘Under the T'ang, China became a world-power. Her
position finds a clear echo in Buddhist sculpture in which inwardness and solemnity
are replaced by grandeur and majesty, which not infrequently degenerate into empty
display.’ Deze juistere omschrijving der ontwikkeling van prae-T'ang tot T'ang tijd
is stellig evenzeer van toepassing op de ceramische plastiek.
Ten slotte nog een enkel woord over de afbeeldingen. Men mist daaronder noode
een specimen der praehistorische potten, welke dank zij den opgravingen der laatste
circa tien jaren in de Honan en Kansu provincies bekend zijn geworden. Aan den
anderen kant hadden enkele afbeeldingen van K'anghsi porselein gevoegelijk kunnen
vervallen. Voor het overige verdient echter de zorgvuldige keuze der reproducties,
speciaal van de bouwwerken en de bronzen, evenzeer onzen lof als de overwogen,
beknopte en onderhoudende tekst. Alles tesamen mogen wij de zeer actieve uitgevers
met dit werk, dat ook hier te lande wel zijn lezers zal vinden, ongetwijfeld
gelukwenschen.
W. JOS. DE GRUYTER

Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties met inleiding
van W. Jos. de Gruyter. (De Baanbreker, N.V. Servire., Den Haag 1931).
Over Käthe Kollwitz kan men niet schrijven zonder te letten op haar apostolaat, haar
socialen strijd, zooals zij die op haar manier vecht. Uit een oogpunt van kunst
beschouwd, moeten wij haar werk van dat apostolaat losmaken en zien welke waarde
het op zich zelf heeft. Ook de Gruyter slaat die waarde hoog aan: was het hier noodig
om, zooals hij doet, die kunst te karakteriseeren als ‘een direct en aangrijpend pleidooi
voor de noodzakelijkheid van het politieke stelsel, dat socialisme heet?’
Mij dunkt, het werk van Käthe Kollwitz ontleent niet daaraan zijn beteekenis. Het
beveelt geen politiek of economisch dogma aan, gelukkig, maar roept op tot
menschelijkheid en geeft ons de groote gemoedsbeweging dezer kunstenares, ontstaan
uit het meeleven van menschelijke ellende. Overigens schrijft de Gruyter over haar
persoon en haar werk voortreffelijke,
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warmgestemde en van diep inzicht getuigende bladzijden, welke niet zullen nalaten
de liefde voor deze nobele vrouw en groote kunstenares zoo mogelijk nog te
vergrooten. Ook door de vele, meerendeels zeer geslaagde afbeeldingen is deze
uitgave verheugend; moge zij velen nader brengen tot deze groote figuur!
Terecht merkt de Gruyter op, dat Kollwitz in haar oorlogsprenten de grenzen van
haar talent zuiver heeft weten te bewaren, door niet den oorlog zelf weer te geven,
maar het leven in het binnenland: ‘de onpeilbare smart van de achtergeblevenen, de
gebrokenheid en onnoembare ellende onder weezen en weduwen en vereenzaamde
grijsaards’.... En dat beeld, zegt de Gruyter, doet ons de schande en den vloek van
den oorlog misschien nog dieper beseffen ‘dan welke concrete voorstellingen ook
van het van bloed verzadigd Niemandsland.’
Hoe men het werk van Käthe Kollwitz ook ziet, voorop zal de erkenning moeten
staan, dat het tot de grootste grafiek behoort, welke de laatste honderd jaar heeft
voortgebracht. Dat de Gruyter met zooveel eerbied en kennis deze hulde aan haar
heeft gebracht, is iets, waarvoor ons dankbaarheid betaamt.
J.S.

Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam
Figuren als Rembrandt zijn voor elken tijd, waarin zij worden geboren, te groot; geen
menschengeslacht schijnt zich te kunnen opwerken tot begrip van het kunstenaarsgenie
van zijn eigen tijd en slechts weinigen, die niet van tijdelijke normen uitgaan en wien
het gegeven is, buiten alle zichtbare werkelijkheid om, vormen en kleuren te verstaan
als de manifestatie van den geest, als de gestolde ontroering, de taal, waarmede de
kunstenaar zich uitspreekt, kunnen het kunstenaarsgenie van hun eigen tijd benaderen.
Wij mogen daarom Rembrandts tijdgenooten, die hem uitlachten en hem in diepste
armoede lieten sterven, hem, die de wereld meer geweest is dan de duizenden deftige
lieden, die het immers beter wisten en de calvinistische dominees, die hem
verketterden, niet te hard vallen, want deze geschiedenis herhaalt zich nog elken dag.
Als Rembrandt leefde in onzen tijd en onze begrippen voorbijsnelde gelijk hij deed
in eigen eeuw, zou hem geen beter lot zijn beschoren en de menschen, die in hun
ijdelen waan van superioriteit meenen, dat niets mooi is, wat zij met hun beperkte
begrip niet kunnen begrijpen, zouden ook nu Rembrandt bespotten. De geschiedenis
van Rembrandts leven is leerzaam.
Zoolang hij zich aanpaste aan den heerschenden smaak, brachten de burgers hem
eer en gewin, maar zoodra hij hooger steeg en zich losmaakte van wat men ‘de
werkelijkheid’ noemt en portretten schilderde, waarvan
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men de uiterlijke gelijkenis betwistte, was het uit met de gunst der gemeente, want
de groote massa van alle standen - die ook hierin niet veranderd is - eischt van den
kunstenaar, dat hij h a a r idealen zal verwezenlijken en dat h a a r werkelijkheid de
zijne zal zijn.
Wij zien op deze niet groote, maar desniettemin grootsche
Rembrandt-tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam, ter plechtige
herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit aldaar, waar de scheiding moet
hebben gelegen tusschen hulde en verguizing. De tijdgenooten zullen bewondering
hebben gehad voor het portret eener aanzienlijke dame uit Rembrandts jonge jaren
(1634), voor de portretten van den schilder Sorgh en zijn echtgenoote (1647), ja,
mogelijk nog voor den Amsterdamschen vaandeldrager uit 1654, die immers aansloot
bij het klassicistisch verlangen en wiens sjerp ‘net echt’ is, welke laatste
omstandigheid maakt, dat dit doek nog altijd meer bewondering schijnt te vinden bij
de menigte dan de latere zelfportretten en de portretten van Hendrickje Stoffels,
waarin Rembrandt tot zijn grootste, ontzagwekkende hoogte is gestegen. Maar vreemd
moeten de tijdgenooten - reeds opgeschrikt door den revolutionairen ‘nachtwacht’
uit 1642 - hebben gestaan tegenover de verbeeldingen van zijn geest als de Aristoteles,
die immers met het klassieke ideaal niets meer gemeen heeft, met de vergeestelijkte
portretten van Hendrickje en Titus en die latere zelfportretten met de ongenaakbare
grootheid van dit genie boven zijn tijd. Iets geweldigers, iets, dat zoo volstrekt ziel
is en van een zoo pure harmonie tusschen vorm en inhoud, tusschen materie en geest,
tusschen allerhoogst technisch meesterschap en diepste verinnerlijking is nooit
geschilderd, noch voor, noch na Rembrandt. Maar hieraan gaat ook thans, driehonderd
jaren later, de menigte van alle standen voorbij, al prijst men, omdat het zoo dom
staat dat niet te doen....
Al deze kanten van Rembrandts kunst heeft Schmidt-Degener op deze
tentoonstelling met volkomen beheersching van de materie en diep inzicht
veraanschouwelijkt en daarbij is gelijkelijk aandacht geschonken aan Rembrandts
drievuldigheid: schilder, teekenaar en etser. Hoe moeilijk was in het schilderwerk
de keuze: hoe prachtig is de keuze gedaan en hoe is hier een indrukwekkend geheel
ontstaan, niet door veelheid, maar door beperking en hoe tot rust stemmend,
weloverwogen en fijn is de geheele inrichting! Evenmin mogen wij verzuimen
Schmidt-Degener hulde te brengen voor de schoone bladzijden, ter inleiding in den
catalogus geschreven en voor de in hun compleetheid en beknoptheid meesterlijke
beschrijvingen der schilderijen.
Als schilder heeft Rembrandt vóór alles den mensch gezocht, aanvankelijk met
veel aandacht voor de uiterlijke verschijning, later zich concentreerend op de
menschelijke ziel. Steeds treft, hoezeer hij zich telken male opnieuw openstelde voor
zijn model en ook in de bestelde portretten nimmer in her-
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haling verviel, doch altijd weer bezield was en, vooral in het latere werk, tot de diepte
peilde van 's menschen gemoed. Treffend is ook steeds die in zijn werk groeiende
overeenstemming tusschen den geestelijken inhoud en de materie, waarmede hij die
verwezenlijkt. Schildert hij het posthuum portret van den Calvinistischen predikant
Sylvius (1645), dan verkilt zich zijn kleur tot een gamma van vreugdeloosheid, waarin
Sylvius, star en fanatiek, de stekende oogen in den bleeken kop, voor ons opdoemt
als de verpersoonlijking van het calvinisme zelve: kan men in een boek vollediger
en dieper zijn dan Rembrandt in dit zeer eenvoudige schilderij? Zie daarnaast de
portretten van den schilder Sorgh en zijn echtgenoote uit 1647. Met haast onmerkbaren
spot schildert Rembrandt zijn minder begaafden collega, die een deftig man wil zijn
en diens goedmoedige, wat burgerlijke echtgenoote, die haar man maar amper zal
kunnen bijhouden in zijn zwier en artistieke allure. Sprankelend en breed schildert
hij zijn kunstbroeder Aert de Gelder, uit wiens geestig, innemend gelaat wij den
heelen mensch leeren kennen. Stemmig, met hoogste ingetogenheid geeft hij de
beeltenis van de fijn-aristocratische Margaretha de Geer.
Het is goed, dat hier ook de Aristoteles hangt, eigendom van Sir Joseph Duveen,
want dit is een van de werken, waaruit wij Rembrandt's volkomen oorspronkelijkheid
van opvatting het best leeren kennen. In de volle kracht van zijn kunnen schept
Rembrandt deze van elke klassieke traditie gespeende figuur. Hij kleedt den wijsgeer
in een zwart mouwloos wambuis, waaruit geweldige witte mouwen, rijkgeplooid te
voorschijn komen; een breedgerande donkere hoed op het hoofd en een fonkelende
keten over de borst geven alle gelegenheid tot de bijzondere lichteffecten, waarin de
meester zich vermeit. Rembrandt, brekend met de traditie, schept hier een eigen
Aristoteles, indrukwekkend en mysterieus.
Maar is er ten slotte iets, dat meer ontroert dan de latere zelfportretten en de
beeltenissen van Hendrickje en Titus? Rembrandt ouder, met alle ontgoochelingen
van het leven, maar ook met alle in strijd en verdriet verkregen opperste wijsheid,
de smartelijke berusting dragend op zijn doorgroefd gelaat; Hendrickje als het
verheven beeld van trouwe liefde; Titus in wiens portretten elke penseelstreek de
onzegbare teederheid uitstraalt van den aan zijn kind hangenden vader.... Onvergetelijk
is dit alles voor wien het eens heeft gezien. Welk een pijn doet ons het ‘lachend
zelfportret’ uit de verzameling Von Carstanjen (Keulen): dit is het lachen van een,
die tot den dood is gewond, maar zich niet overgeeft. Acht jaren eerder heeft
Rembrandt zich geschilderd als een, die met nauw-verbeten smart hoog over de
wereld heenziet, waarvan hij zich al schijnt af te wenden (verz. Frau von
Mendelssohn) en eindelijk is daar het laatste zelfportret uit zijn sterfjaar (verz.
Rathenau), waarin alle lijden schijnt te zijn opgelost in een sfeer van niet meer aardsch
geluk.
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Naast Titus heeft hij Hendrickje het meest lief gehad en misschien heeft Rembrandt
nooit iets innigers geschilderd dan haar portret uit omstreeks 1655, waarvan Frau
von Mendelssohn de gelukkige eigenaresse is. Beter dan uit eenig ander portret van
deze buitengewone vrouw leeren wij hieruit Hendrickje kennen in al haar liefelijkheid,
al haar innige toewijding, haar helder verstand en haar fijnen geest. Voor mij
vertegenwoordigt dit portret het hoogste, wat ooit in de schilderkunst der wereld is
bereikt.
Nog iets te zeggen over de etsen, die reeks van juweelen uit de prachtige
collectie-de Bruyn, of over de teekeningen, laat de ruimte niet toe. Het een is al zoo
overweldigend als het ander; laten wij de verzamelaars dankbaar zijn, dat zij voor
ons zooveel hebben bewaard, dat tot de hoogste goederen van de menschheid behoort!
J. SLAGTER

De beeldhouwer Hubert van Lith
Gustave Kahn, die te dikwijls heeft herhaald wat een ander eerder had gezegd, om
voor oorspronkelijk, en te vaak heeft opgemerkt wat iedereen kon zien, om voor
vindingrijk te kunnen doorgaan, zou du haut de sa grandeur van ‘erkend’ criticus
hebben geschreven: ‘La sculpture est un art si vaste que les tendances les plus
opposées y peuvent coexister.’ Wáár hij deze tweede-handsche wijsheid heeft
verkondigd, weet ik niet; evenwel is het opmerkelijk, het schijnt inderdaad van belang
te zijn, dat men de weinig verrassende uitspraak herhaaldelijk als citaat ontmoet,
wanneer zij door andere schrijvers blijkt te zijn aangehaald. Dit zou immers kunnen
beteekenen, dat men in Frankrijk niet zoo stellig aan deze eenvoudige waarheid
gelooft, of het heeft nog wel nut, er nu en dan aan te herinneren.
Overweegt men dit.... daar is de twijfel! Twijfel of misschien ook hier nog wel
onzekerheid ten opzichte der gelijkheid van recht van de ‘tendances opposées’ bestaat.
Zien wij niet nog dikwijls, dat wie een bepaalde opvatting voorstaan, naast deze geen
andere willen erkennen? Wordt niet te vaak het nieuwe aanvaard omdat het nieuw,
zonder dat men vraagt of het ook vernieuwend is? En, daartegenover, met het
verouderde ook het oude verworpen?
Afkeer van hetgeen men smalend de professorenkunst noemde: van een Stracké,
een Lacomblé e.d., welke zich heeft voortgezet in werken als die van Bart van Hove
en Abr. Hesselink, ook in de gemaniereerde verfijning van een Pier Pander en zelfs
nog in de deels quasi-précieuse, deels zoogenaamd-degelijke vrouwebeelden en
portretbusten van Toon Dupuis, heeft (zooals men kan weten) in het laatst der vorige
en den aanvang van deze eeuw, eenerzijds tot een schilderachtig-realistische
boetseerkunst - Charles van Wijk, Teixeira de Mattos -, aan den anderen kant tot een
gespannen
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streven naar vergeestelijking of karakteriseering, en daarmede gepaard gaande
vereenvoudiging, zuivering en stileering van den vorm geleid. De herleving van de
bouwkunst, naar den geest van den tijd, heeft op laatstbedoelde richting grooten
invloed gehad; zelfs een zoo sterken, dat een enkele beeldhouwer zijn kunst schier
geheel aan die der bouwmeesters heeft onderworpen. Langzamerhand is evenwel de
overtuiging herrezen, dat de beeldhouwkunst onafhankelijk kan, en dat ook in zekere
mate behoort te zijn; en tegelijk met deze het besef, dat het evenmin noodig als
logisch is, zich van de classieken af te wenden, omdat het classicisme tot een dor of
behaagziek academisme verburgerlijkt is of vervalscht. Merkwaardig genoeg, doch
zeker niet toevallig, zijn het in het bizonder de jongsten, na 1900 geboren, die de
classieke beginselen weder aanvaarden; een van hen, Hubert van Lith, die onlangs
in de kunstzaal Van Hasselt te Rotterdam heeft tentoongesteld, geeft in zijn werk
zelfs onbevangen genegenheid voor het - werkelijke, zuivere - classicisme te kennen,
ja, gaat er, kan men zeggen, eerlijk van uit. Om te komen tot een veredeld realisme;
in een vormgeving, welke zich zeker niet tot de uiterlijke verschijning bepaalt, doch
de weêrgegeven stoffelijkheid tracht te bezielen door de uitbeelding van het wezen
in zijn sfeer.
In hoeverre een verblijf in Italië - Van Lith heeft verleden jaar den prijs van
Florence gewonnen en den winter in de woonplaats der Scharten's doorgebracht, invloed op zijn ontwikkeling heeft gehad, is misschien moeilijk na te gaan. In elk
geval zou men daar meer werk uit verschillende jaren voor bijeen moeten zien, dan
in de kunstzaal Van Hasselt aanwezig was. Opmerkelijk was op deze tentoonstelling
wel een figuurtje uit '28 (‘Zwanger vrouwtje’), dat aan den vroegen tijd van Mendes
da Costa deed denken en zich dus zeer onderscheidde van de latere, strenge en toch
als een beheerschte innerlijke bewogenheid uitstralende, koppen en maskers. Het
ligt overigens in de rede, dat zijn studie in musea, tijdens het verblijf in Italië, en zijn
omgang met beeldhouwers daar niet zonder belang voor het inzicht en de opvatting
van den jongen beeldhouwer zijn geweest. Van navolging mag evenwel geen sprake
zijn. Niet nabootsen is het, wat Van Lith doet, maar ongetwijfeld een vrijwillig
handhaven van als zuiver en waar erkende beginselen. Dat hij aldus voorloopig
wellicht een deel van zijn vrijheid opoffert, is mogelijk, doch dit geschiedt dan toch
om grootere vrijheid te winnen, in welke zijn persoonlijkheid tot bloei zal kunnen
komen.
Het zal stellig belangwekkend zijn, de verdere werkzaamheid van Hubert van Lith
te volgen.
KOOMEN
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Sybold van Ravesteyn
door W. Jos. de Gruyter
IN uiteindelijken zin is alle leven één en ondeelbaar. In de wereld van de vierde
dimensie kunnen geen tegengesteldheden van stof en geest, natuur en god, onderen bovenbewustzijn bestaan. Men weet het ook zonder het te kunnen bewijzen, dat
daarin enkel het ééne, ondeelbare woont, dat elke essentie of vorm van leven omvat,
dat een tijdeloos worden en een eeuwig zich vernieuwen is.
Dit moet vooropgesteld worden - dit onaantastbaar, uiteindelijk één-zijn van alle
levenskrachten en -uitingen. Maar deze doen zich niet aldus voor aan het dagelijksch
bewustzijn van den mensch: ons dagbestaan wortelt helaas niet rechtstreeks in deze
wereld van de vierde dimensie, dit ‘Koninkrijk Gods’, maar in die der drie dimensies,
in de wereld van tijd en ruimte, betrekkelijkheden en tegengesteldheden, de wereld
kortom van het menschelijk conflict. En in dèze wereld nemen, in overgangstijden
als de onze, de dualiteiten in het menschelijk denken soms zulke dreigende gigantische
afmetingen aan, dat het er allen schijn van heeft, dat zij in het bewustzijn gapende
afgronden, onoverbrugbare kloven doen ontstaan, bij wijze van spreken den mensch
vanéén rijten.
Tot zulk een kloof heeft zich thans de tegengesteldheid der begrippen ‘techniek’
en ‘geloof’ verdiept, en de noodlottige gevolgen voor de menschheid schijnen
voorloopig onafzienbaar. Rusland en Indië, verpersoonlijkt in Stalin en Gandhi - zijn
het niet de beide onverzoenlijke polen van onze huidige bestaanswereld? Men
verwerpt het geloof, men verwerpt de techniek, beide malen blind en
onvoorwaardelijk. Of wel men wil, in bezadigder streken gelijk de onze, een heel
voorzichtig compromis sluiten: tot zóó ver de techniek en tot zóó ver het geloof. Ook
dan echter valt nog heftig te kibbelen over de grenslijn!
In de bouwkunst bijv. leidt dit laatste tot een reeks interessante verschijnselen.
Een garage, natuurlijk, mag ‘technisch’ geconstrueerd zijn, voor een kerk daarentegen
blijft een ‘religieuze’ bouwstijl ten strengste voorgeschreven. Voor een k e r k is het
aanwenden van staal en beton (tenzij gecamoufleerd, want de duivel slechts lacht
om wat achter de schermen gebeurt) uit den booze, want nu eenmaal tegenstrijdig
met de sfeer van het Godshuis.... Soit, maar nu de grensgevallen: bijvoorbeeld een
stadhuis. Men heeft de moeilijke keuze tusschen technisch uitziende betonwanden,
door reeksen van stalen ramen onderbroken, meer of minder zuiver opgevat
(gewoonlijk minder), of wel anderzijds het toch altijd vertrouwder aspect van
picturaal-austere baksteenmuren met ‘representatieve’ trapgevels etc., welke dan
eveneens meer en minder zuiver kunnen
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zijn. Men heeft te kiezen, en moet men nu eigenlijk den knoop doorhakken en
drastisch van zijn tijd zijn, of dient men den sluwhartigen aanval op de edele en
tegelijk knusse traditie van het Representatief Bouwwerk af te slaan? Immers, het
Representatief Bouwwerk dient niet enkel het practisch nut, het moet tevens een
beetje monumentaal-mooi zijn, voorál niet gelijken op dit nacht en dag ontelbaren
door het hoofd spokend schrikbeeld: het warenhuis!
Dit zijn geen grapjes. Ga de reacties na op de honderd-en-één stadhuiskwesties
en ge hebt het technisch probleem, zooals het hier te lande en algemeen in
West-Europa gesteld wordt, in zijn vollen omvang, in alle verlokkingen en
verschrikkingen. Het was, naar ik meen, Tolstoy, die zei dat men den mensch slechts
een enkele vraag behoefde te stellen om hem tot in den grond te kennen, deze: gelooft
ge in God of zijt ge tegen Hem? Het lijkt wel, of bij ons de vraag zich gewijzigd
heeft tot een: gelooft ge in de techniek of zijt ge tegen haar? .... En deze vraag is
absurd, onmogelijk: alsof de techniek op zich zelf beschouwd iets is, waar men in
dien zin vóór of tegen kan zijn!
Het blijkt onze kardinale fout dat wij, fronsend van gewichtigheid, een idee zochten
achter de techniek, inplaats van haar in kinderlijke onschuld een idee te geven - op
de eenige wijze, waarop het door de eeuwen heen mogelijk bleek, n.m.l. door haar
te b e z i e l e n , haar de eigen levensadem in te blazen, de in haar werkzame krachten
ten goede aan te wenden en cultureel-aesthetisch te sublimeeren. Dit houdt niet een
‘making the best of a bad job’ in. Het wil integendeel zeggen dat men duizend nieuwe
werkwijzen aangrijpt, om directer en schooner dan ooit te voren den levenswil te
verwerkelijken. Maar in de techniek g e l o o v e n ? Ge kunt zoomin in haar gelooven
als in het eten en drinken.
Het is m.a.w. allereerst noodig, de dingen in hun juiste proporties te zien. Wij
winden ons op over ontelbaar vele bijkomstigheden en zien het essentieele over het
hoofd. Van beteekenis blijkt altijd opnieuw het groote verband van alle dingen, nooit
het ding afzonderlijk - terwijl toch de mensch uit gemakzucht steeds weer geneigd
schijnt alle aandacht aan de afzonderlijke dingen te schenken. De techniek is enkel
een eeuwenoud middel tot vollediger beheersching van het leven. Een p r i n c i p i e e l
onderscheid is er niet tusschen de ontdekking van het blaasroer door den primitieven
Dajak en onze ontdekking van de mitrailleuse; beide instrumenten zijn
machtsmiddelen in dienst van den zelf- en behoudzuchtigen mensch, die helaas van
den vernielzuchtigen mensch niet of nauwelijks te scheiden valt. En toen, als nu, is
het eenige van beteekenis, dat het gespecialiseerd technisch bewustzijn
ondergeschikt blijft aan het algemeen cultureel bewustzijn.
Want elk machtsmiddel houdt het gevaar in van de zelfgenoegzaamheid en van den
wellust, van het machts m i s b r u i k . En de
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moderne machinale techniek is wel een zeer groot machtsmiddel, omdat zij het
menschelijk vermogen niet enkel versterkt, maar vermenigvuldigt - versterkt dus tot
in het ongelooflijke! Zouden wij ons dáárom echter tegen haar verklaren? Met
Spengler spreken van duivelswerk of met Philip Gibbs de keus stellen tusschen ‘het
dooden van alle geleerden of het volkomen hervormen van de moreele en
intellectueele natuur des menschen?’ Maar laten wij er dan vooral geen doekjes om
winden en ons tegelijk tegen de menschelijke natuur verklaren, daar deze zwak en
verachtelijk blijkt, bleek, en altijd zal blijken.
Indien ons huidig mensch-zijn, onze tijd, onze cultuur in menig opzicht zwak en
verachtelijk schijnen, dan komt het niet door een teveel aan techniek, maar een tekort
aan werkelijk cultuurleven, aan religieus, wijsgeerig en sociaal inzicht; een tekort
aan het besef der wereld van de vierde dimensie, waarin alles woont dat geopend is
‘in the bloom of pure relationship to the sun, the entire living cosmos’ (Lawrence).
Tekort dus aan wat Waldo Frank omschreef als ‘het begrip van het geheel’ of wat
Schweitzer, ethisch daadkrachtiger, treffend noemde ‘den eerbied voor het leven’.
Zeker, hoe hooger de techniek - het machtsmiddel - wordt opgevoerd, hoe grooter
ook het levensrisico in zoowel lijfelijken als geestelijken zin. Ik zal dan ook de laatste
zijn, de dringende practische moeilijkheden, door de overmatig snelle ontwikkeling
der mechanische middelen opgeworpen, over het hoofd te zien; eeuwen kunnen
noodig zijn, voordat deze geheel uit den weg zijn geruimd. Maar is het niet wat laf
om de techniek, die evenzeer haar heuglijke en bevrijdende kanten getoond heeft,
verantwoordelijk te stellen voor alle euvelen van het militarisme, de industrie, enz.
enz.? Zouden al diegenen, die dagelijks tobben over een vermeenden dan wel reëelen
verkeerden gang van zaken, een zóó geduldigen zondebok als de machine eigenlijk
gaarne missen? .... Alwaar de techniek ‘die geheimzinnige verhoogdheid van den
levenswil, die wij vreugde noemen’ (Schweitzer) bevordert, is zij een factor ten
goede; alwaar zij ‘die geheimzinnige gedeerdheid van den levenswil, die wij smart
noemen’ in de hand werkt, een factor ten kwade. De sleutel die de beide poorten
opent ligt in de menschelijke ziel, niet in de machine; zoo deze al vaak harmonischer
en doeltreffender werkt dan onze eigen natuur, de fout is bij ons, niet bij haar, die
enkel onze eigen levensinstelling registreert zooals de barometer het weer - en zij
luistert niet minder nauw! Het gevaar van de techniek ligt niet in haar zoo geheeten
onnatuurlijkheid, want ge kunt haar juister beschouwen als een verlengstuk der
natuur, maar enkel hierin, dat zij het licht lichter doet schijnen en het duister verdicht.
Zij stelt dus de zedelijke kracht van den mensch op de proef, of eigenlijk moet men
schrijven, dat de mensch door middel van haar zich zelf op de proef stelt. Zoo is dan
het pro of contra de machine zijn terug te voeren tot een pro of contra den
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mensch zijn, d.w.z. tot 'n pro of contra het menschelijke in den mensch zijn, dat zich
van het dierlijke in de natuur immers onderscheidt door de bewuste zedelijke kracht
van levensbeheersching. M.a.w. bewijst men er in laatste instantie zijn optimistisch
of pessimistisch levensinzicht mee.
Gandhi vergeet - de tijdelijke, opportunistische waarde van zijn standpunt uit
politiek maatschappelijk oogpunt hier buiten beschouwing gelaten - dat het spinnewiel
een technische vinding is, die slechts g r a d u e e l verschilt van de machines op onze
weverijen. Maar men dient te bedenken, dat een Gandhi zijn levensinzichten vormde
in een denksfeer, die in menig opzicht aan de onze tegengesteld is. Al deze teedere
hunkering van den West-europeaan naar de waskaars of het oliepitje, bij den
drastischer aangelegden een hunkering naar een volslagen archaïsch duister, levert
enkel het bewijs dat wij innerlijk te kort schoten aan stijl en zelfbeheersching,
hopeloos te kort schoten aan een waardige levenshouding. Omdat zijn vernuft den
tegenwoordigen mensch steeds sneller vervoermiddelen doet bedenken, schijnt hij
ook te meenen, dat hij steeds sneller over den openbaren weg zal moeten voortrazen,
om wellicht in zijn hart steeds sentimenteeler terug te verlangen naar de zoete rust
van vervlogen eeuwen.... die, dit zij terloops opgemerkt, zeer waarschijnlijk zoo
rustig niet waren als wij 't ons voorstellen!
Eenerzijds is dit alles dan een kwestie van aanpassingsvermogen, en het
aanpassingsvermogen van den mensch blijkt schier onbeperkt. Maar anderzijds zal
het duidelijk zijn, dat zoo er een rem vereischt wordt, zoo er een noodzakelijk
evenwicht hersteld moet worden, de vele profetische vervloekingen aan het adres
der techniek gericht zonder uitwerking zullen blijven: deze toch prikkelen den
technicus alleen tot al heldhaftiger doodsverachting en tot al zwieriger salto mortales.
Neen, ge kunt den overmoedigen automobilist er enkel van weerhouden zijn eigen
nek en dien van zijn medemensch te riskeeren terwille van het een of ander tijdsrecord,
door hem ‘het besef van het geheel’ of ‘de eerbied voor het leven’ bij te brengen. En
ge kunt de ‘wonderen der techniek’ slechts tot hun juiste verhouding in het
levensgeheel terug brengen, door deze in uw denken op te nemen in het ontzaglijk
wonder van het uiteindelijk ondeelbaar één-zijn van alle leven.
Naar ik meen zijn de bovenstaande beschouwingen voor den architect van
onmiddellijk gewicht. Want indien hij deze dingen overdacht heeft, hij zal niet de
kinderlijke fout begaan de nieuwe zakelijkheid een a b s o l u t e waarde toe te kennen
- er zijn te veel absolute waarden in omgang! - maar evenmin zal hij tot de
aanmerkelijk kinderlijker, om niet te schrijven kinderachtige dwaasheid vervallen,
laat ik zeggen het handwerk in beginsel superieur te achten aan het machinewerk,
of het eene materiaal a priori
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mooier te vinden dan het andere. Indien de idee van het Representatief Bouwwerk,
waarover wij reeds jaren zooveel te hooren krijgen, niet bestand zou blijken tegen
het stalen raam, gelijk de Amsterdamsche Gemeenteraad vreest, zoo is deze idee
waard als een hersenschimmig prul naar het rijk der vergetelheid te worden gewenscht.
En indien de sfeer van het huidig Godshuis niet tegen een betonwand zou kunnen,
kan men enkel iets soortgelijks zeggen van onze religie. De dingen zijn, zooals wij
ze zien, en voor den kunstenaar tevens, wat hij er van maakt; het gaat niet aan, met
den tragen glimlach van de sleur de eene stof goed te keuren en de andere angstvallig
als openbaring van den Satan te vermijden, want de mensch is er om zijn superioriteit
over alle stof te bewijzen. Whistler moet gezegd hebben, dat hij even zoo goed met
een pook als met een potlood kon teekenen, en dit is voor den artiest de eenige juiste
en waardige levenshouding. Dat hij doorgaans met het potlood, dus niet met den
pook teekende, vond uitsluitend hierin zijn verklaring dat hij après tout het eerste
voorwerp een d o e l m a t i g e r uitdrukkingsmiddel vond dan het tweede. Men roeit
nu eenmaal graag met de riemen waar men het snelst mee vooruit komt, of die het
sterkst en duurzaamst blijken, of het gemakkelijkst te hanteeren zijn - of wel men
kiest, in het noodige geval, tusschen deze factoren. Maar de moderne techniek kan
hen doen samenvallen, in welk geval elke keuze uitgesloten lijkt!
Want hier moet nog gewezen worden op een verschil tusschen Whistlers
werkzaamheid en die van den modernen architect: de keuze tusschen potlood of pook
kan voor negen-tiende als individueele gevoelszaak worden opgevat, bij de keuze
tusschen het houten of stalen raam komen objectief bewijsbare nuttigheidsfactoren
in het spel, die op den langen duur niet straffeloos over het hoofd gezien kunnen
worden. Het stalen raam is, onbetwistbaar, deugdelijker dan het houten. Het zet niet
uit of krimpt niet in onder invloed van vocht of warmte, het klemt dus nimmer en
laat evenmin koude of tocht door, het is voorts duurzamer, terwijl tenslotte de zooveel
dunnere penanten minder van het uitzicht aan het oog ontrooven, een overvloediger
en rustiger lichtinval toelaten. Laat ik hier dan met eenige klem aan toe voegen, dat
om deze redenen het stalen raam heden ten dage geen revolutionnair, maar een bij
uitstek traditioneel bouwmiddel moest heeten! In het verleden toch heeft de mensch
zelden geaarzeld het nuttigste, het meest voor de hand liggende te zoeken, en zouden
wij dan thans, nota bene onder de valsche leuze eener historische gezindheid, van
deze menschelijke traditie afwijken? In welk verband gewezen mag worden op een
veel voorkomend misverstand met betrekking tot het woord t r a d i t i e . Men verstaat
te zeer hieronder het begrip van iets vaststaands: een overgeleverden vorm, een
onaantastbaar dogma - instee van een langzaam en organisch groeiende continuïteit,
iets vloeiends dus, waarbij men zich aanhoudend heeft

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

158
aan te passen. Men verstaat onder traditiezin enkel eerbied voor het verleden - ten
onrechte, daar de traditie zelf een voortdurende wijziging, correctie, schifting
veronderstelt, wil zij in stand gehouden blijven en niet in een futiele sleur ontaarden.
Paradoxaal zou daarom geschreven kunnen worden, dat traditie mogelijk wordt,
niet door den eerbied voor de werkelijkheden van het verleden, maar voor die van
het heden. Vandaar ongetwijfeld, dat zoo vaak juist de z.g.n. revolutionnaire
kunstenaars in een tijdperk achteraf een gezonde en levende traditie blijken te hebben
bevorderd. De ware voortzetters der Renaissancistische schildertraditie waren niet
Guido Reni of Carlo Dolci, maar Nicolas Poussin en Claude Lorrain, in latere tijden
weer Corot en Cézanne. Men moet m.a.w. onderscheiden tusschen de vele
stroomingen en de eene, zich altijd vernieuwende traditie, welke begon van het
oogenblik af dat de eerste kunstenaar deze aarde bewoonde en pas eindigen zal met
den laatsten. De traditie is het essentieele, de stroomingen zijn het bijkomstige. Maar
met dat al blijkt het geen toeval, dat de zuivere voortzetters der traditie gewoonlijk
ook het hevigst geworsteld hebben met de tijdsproblemen, zich met élan gestort
hebben in de een of andere nieuwe strooming. Daarmede toch bewezen zij l e v e n d
te zijn en het zijn enkel de levenden, die de traditie in leven kunnen houden. Alleen
wie zich volop het ‘nu’ bewust is, tot het uiterste vecht met den demon van het
oogenblik, woont in den vrede van de eeuwigheid. En misschien, wie weet, zullen
de Van Ravesteyns en de Rietvelds dan ook eenmaal geëerd worden als traditioneele
architecten par excellence! .... Post nubila lux.
Maar zoover is het nog niet; hier te lande zeker niet! Zoomin als dit het geval bleek
met den in dit tijdschrift vroeger besproken architect J.J.P. Oud, zijn de beide juist
genoemde bouwmeesters Rietveld en Van Ravesteyn, die men onwillekeurig in
gedachten associeert, daar beiden Utrechtenaren zijn, door lofzangen binnen 's lands
grenzen verwend geraakt. En dit geldt wel in het bijzonder van den 18 Febr. 1889 te
Rotterdam geboren ir. Sybold van Ravesteyn, wiens sierlijk strakke, zoo verantwoorde
kunst voor het grootere publiek nagenoeg onbekend bleef, mede doordat deze in
courant, tijdschrift of vakblad vrijwel doodgezwegen werd.1) In prof. Wattjes
‘Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst’, derde druk (1929) waarin een uitgebreide en
fraaie verzameling fotomateriaal van Hollandsche bouwwerken uit den laatsten tijd
werd bijeen gebracht, vindt men bijv. geen enkele afbeelding van zijn werk. En het
Bouwkundig Weekblad Architectura vond zelfs het goederenkantoor Feyenoord te
Rotterdam of de interieurs

1) Een verheugende uitzondering maken die bladen, waarin Jan Engelman artikelen aan Van
Ravesteyn gewijd heeft: de Maasbode, het Centrum, de Nieuwe Eeuw en de Gemeenschap.
Het artikel uit de Gemeenschap werd herdrukt in ‘Torso’.
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bij jonkheer Schorer te Utrecht, prestaties, die een Europeesche bekendheid
verwierven, de moeite van het afbeelden niet waard. Met Rietveld, en tot voor zéér
korten tijd ook met Oud, deelt Van Ravesteyn de eer in dit officieel orgaan van de
maatschappij tot bevordering der bouwkunst, van den bond van Nederlandsche
architecten en van het genootschap architectura et amicitia, nog nimmer te zijn
besproken, nog nimmer zelfs te zijn bestreden.... A la bonne heure, wij zullen hieraan
niet te veel woorden verspillen.
In tegenstelling tot Rietveld, in wien men allereerst een baanbreker kan zien, treft
bij Van Ravesteyn steeds the finishing touch, het element der uiterste verzorgdheid,
der voltooidheid. Hij heeft wellicht meer van den maaier dan van den zaaier, waar
ter voorkoming van misverstand aan toegevoegd mag worden, dat het maaien, gelijk
Goethe heeft opgemerkt, nog altijd inspannender is dan het zaaien. Ge kunt het ook
anders zeggen: in Rietveld overweegt meer de vakmensch, wien het groote avontuur
van leven en kunst in het bloed en in de handen zit, terwijl Van Ravesteyn duidelijker
een abstracter en aesthetischer kant aan zijn werk vertoont, vollediger is wat men in
den goeden zin een artiest noemt. Deze dingen moeten echter in hun betrekkelijkheid
worden opgevat. Er is een éénheid in de kunst van Rietveld en Van Ravesteyn,
alsmede in die van Oud, Buys, Van der Vlugt, Van Eesteren enz., welke heel wat
zwaarder weegt dan de onderlinge verschillen er van. Het overeenstemmende en
bindende ligt hierin, dat zij alle het functionneel en het ruimtelijk beginsel in bouwen interieurkunst met nadruk voorop stellen, het decoratief romantische verwerpend,
en zich hierbij graag bedienen van de machinale uitdrukkingsmiddelen van onzen
tijd, daar deze hun het doelmatigst voorkomen en tevens het zuiverst aan hun smaak
beantwoorden.
De verschillen daarentegen zijn ten eerste een gevolg van de verschillende
geaardheden dezer architecten - dit ligt eigenlijk voor de hand - maar ten tweede
voor een niet gering deel mede uitkomst van de onderling verschillende, p r e c i e s e
houding ten opzichte der techniek. Deze toch kan men een meer of minder volstrekte,
een meer of minder autonome rol in het scheppingsproces toekennen, en uit mijn
inleiding zal duidelijk genoeg gebleken zijn, dat ik persoonlijk sterk naar het ‘minder’
neig. Naar mijn inzien beschouwt men speciaal in Duitschland - een land, waar
overigens op architecturaal gebied veel gepresteerd wordt, dat bewondering afdwingt!
- nog altijd de techniek, zoo men wil: de nieuwe zakelijkheid, als een te absolute
grootheid.
Wat betreft de individueele verschillen in de werken der functionneele architecten,
op dit punt bestaat veel populair misverstand. Nog altijd toch wordt als argument
tegen den nieuwen bouwstijl aangevoerd, ook door lieden die beter kunnen weten,
dat deze zoowel de persoonlijke als de nationale
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differentiatie teniet doet. In het midden latend, of dit nu wel zoo heel erg zou zijn,
moet op de zwakheid en onjuistheid van dit argument gewezen worden. Is het soms
toeval, dat Oud een Hollander, Gropius een Duitscher, Le Corbusier een Franschman
is? Men moet toch wel totaal blind zijn voor alle schoonheid en alle karakter in de
nieuwe ruimtelijke bouwkunst, om niet de scherpe, typisch nationale verschillen te
voelen in het werk van dit drietal!
Elders, dit zij toegegeven, treedt het nationaal element niet zoo duidelijk op den
voorgrond; ten onzent bijv. doet Buys eenigszins Duitsch aan, terwijl Van Ravesteyn
in sommige werken naar het Fransche neigt. Hetgeen overigens toch niet behoeft te
verwonderen in een tijd als de onze, met zijn grootindustrie en massaproductie, zijn
internationale markt, zijn internationale wetenschappen, zijn film, zijn
vervoermiddelen, ja wat al niet, om nu nog te zwijgen over bepaalde stroomingen
in het cultuurleven, waarvan de kracht juist bewezen wordt door de felheid der
tijdelijke tegenstroomingen. Niets ligt meer voor de hand, dan dat de nationale
accenten in het kunstleven afnemen, en dat in het bijzonder de bouwkunst op directer
wijze den uniformeerenden invloed der vele nieuwe materialen ondergaat; maar er
is met dat al geen sprake van, dat hiermee het nationaal element in de kunst meteen
van de baan zou zijn en het doet dus in dit verband weinig ter zake, of men dit
betreuren dan wel toejuichen zou. Er mag echter terloops aan herinnerd worden, dat
factoren als het klimaat altijd tot een zekere differentiatie zullen blijven dwingen.
En of de twintigste eeuwsche Europeaan ooit radicaal zijn individualisme zal
overwinnen? Ik voor mij beken er sceptisch tegenover te staan....
Verwacht mag enkel worden, dat het doelmatige, het ruimtelijke, het sociale in
het bouwwerk duidelijk vooropgesteld wordt, en dat het meer of minder nationaal
getint subjectivisme van den ontwerper daar strikt aan ondergeschikt gehouden blijft.
Waaruit ook volgt, dat de persoonlijkheid van den bouwmeester zich de eene maal
nadrukkelijker zal kunnen doen gelden dan de andere; de eene opgaaf zal hem immers
binnen het kader van het functionneele een aanmerkelijk grootere bewegingsvrijheid
veroorloven dan de andere. Van Ravesteyn nu behoort tot die architecten, die deze
bewegingsvrijheid weldegelijk uitbuiten, al berust hij éven gemakkelijk in de grootst
mogelijke doelmatige soberheid. Deze lenigheid van den geest en deze
overgegevenheid van het hart zijn voor hem zeer kenmerkend: wie zijn kunst in haar
geheel leert kennen zal het aanstonds opvallen, hoe verschillend hij zich van zijn
verschillende opdrachten kwijt - en dit, let wel, zonder concessies te doen of zich
zelf in 't minst te forceeren!
En al deelt hij met Oud en met Rietveld wederom de eer, dat men hem nog nimmer
een Representatief Bouwwerk of zelfs -werkje liet bouwen, de gekregen opdrachten
lagen toch ver genoeg uiteen. Want deze in dienst
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der Nederlandsche Spoorwegen werkende ingenieur-architect1) geeft het grootste
deel van zijn werk- en geestkracht aan de oplossing van technische gegevens als daar
zijn: seinhuisjes, watertorens, goederenloodsen enz., met nu en dan een grooter werk,
een station bijv., daar tusschen door; tevens echter heeft Van Ravesteyn verschillende
woningen of woningcomplexen gebouwd - onlangs nog aan de Mauritskade te
Amsterdam een complex van acht woonhuizen met stallen en met garage voor Van
Gend en Loos - terwijl hij zich ook, en zelfs in het bijzonder, als interieurkunstenaar
onderscheidde. De afstand nu tusschen zijn bescheidenste seinhuis en zijn weelderigste
interieur (men vatte het laatste bijv. nw. niet ironisch op!) blijkt aanzienlijk, zij het
niet aanzienlijker dan deze goedbeschouwd dient te zijn.
Uit het bovenstaande moet men niet opmaken, dat Van Ravesteyns werk uiteen
zou vallen in een constructief en een artistiek gedeelte, dat men den kunstenaar dus
zou kunnen scheiden van den ingenieur. Hij is een totaliteit en steeds, het zij herhaald,
volledig zich zelf, volledig zich gevend in elk werk. Maar zijn aangeboren maat- en
schaalgevoel en zijn drang, zich altijd zoo zuiver en eerbiedigend mogelijk op de
dingen in te stellen, weerhouden hem er van, deze dingen van buiten af
opsierenderwijs te verfraaien of méér te geven dan het strikt wenschelijke, het precies
vereischte om een bepaalde levenssfeer te beelden.
Pas daar, waar deze sfeer zelf om een ‘surplus’ roept, waar onwillekeurig een
aspect van weelde of toover wordt gevraagd, gelijk duidelijk in de interieurs van jhr.
dr. M.R. Radermacher Schorer in het Wilhelmina-park te Utrecht het geval is, laat
Van Ravesteyn bij wijze van spreken alle engelen uit den hemel neerdalen, of moet
ik liever schrijven dat hij alle duivelen uit de onderwereld te voorschijn riep? En dan
is het resultaat ook luxueus, maar luxueus zonder spoor van overdaad - voorts
uitermate fantasierijk op geraffineerd ascetische wijze, en tegelijk frisch als een
lenteboeket en schier pervers als een orchidee. Hier, in deze interieurs, blijkt Van
Ravesteyn ook zijn lust tot het proefnemen met nieuwe materialen, gevolg van zijn
hunkering naar technisch-geestelijke veredeling en volmaking, ongeremd te hebben
kunnen uitvieren: meubelen werden met troliet bedekt, vloeren met rubber of mollig
tapijt bekleed, wanden met fortoliet bespoten. en geen rand of omlijsting, die niet
met nikkel werd afgezet. De pooten van tafels en stoelen buigen zich tot het uiterste,
overal wordt de nadruk der rechte lijnen zorgvuldig opgeheven door de muzikaliteit
der zich rondende, terwijl de zachte, teere kleuren van kasten of meubels door het
ijle glanzen van veel metaal worden verhoogd, tot hun hoogste uitdrukkingsrijkheid
worden opgevoerd. Een sfeer, waarin de gedistingeerde, ietwat week en

1) Na zijn studie te Delft voor civiel (1906-1912) trad V.R. in dienst bij de toenmalige S.S.,
waar hij begrijpelijkerwijze civiel werk te doen kreeg. Omstreeks 1917 ontwaakte de
kunstenaar in hem en sedert 1921 heeft hij voor de N.S. architectenwerk verricht.
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exotisch aandoende schilderkunst van Marie Laurençin op haar plaats is - geen toeval,
dat ik bij een bezoek enkele harer werken tegen den wand zag geplaatst - maar waarin
ook de nerveuser en feller Stravinsky wel zijn l'Oiseau de feu had kunnen
componeeren.

IR. S. VAN RAVESTEYN: PLATTEGROND VERBOUWING VAN WOONHUIS JHR. DR. M.R. RADERMACHER
SCHORER (UTRECHT)

Men kan deze verbouwing en inrichting voor Van Ravesteyn representatief achten,
in zooverre hij hier in een bepaalde richting het maximum van zijn kunnen gaf.
Bepaalde elementen van zijn werk, bepaalde kenteekenen van zijn kunst - het
hyperverfijnde, het tegelijk logische en bizarre, tegelijk comfortabele en ascetische,
het toegespitste en weloverwogene, het vrouwelijke, het fantasierijke, deze kwaliteiten
vindt men elders nergens in zoo gerijpte en uitgesproken vormen. Met dat al schijnt
het mij geheel onjuist toe, deze prestatie boven andere te stellen, die, minder opvallend
misschien, van een grooteren werkelijkheidszin en een robuusteren aandrang getuigen.
En daarbij denk ik niet enkel aan verschillende belangrijke, zakelijker gehouden
interieurs, zooals die der Brandwaarborg Maatschappij te Utrecht, of aan het
onvolprezen Goederenkantoor te Feyenoord, maar tevens bijv. aan de talrijke kleine
seinhuizen, die in den loop der jaren tot stand kwamen en die velen geneigd zullen
zijn in het geheel van dit oeuvre als bijkomstig over het hoofd te zien.
Zijn deze werken inderdaad van minder beteekenis? Ik geloof het niet; integendeel
geloof ik, dat wij ze niet te hoog kunnen roemen omdat hier, zoo ergens, de kunstenaar
in regelrechte aanraking kwam met de huidige techniek, aan al hare eischen
onverbiddelijk moest voldoen en met dat al zich moest handhaven, zijn superioriteit
over de stof moest bewijzen. Hier, zoo ergens, ging het dus eigenlijk er op of er
onder! Zonder voorgangers, die hem een eind op weg konden helpen, zonder
aanmoediging van collega's of erkenning van het publiek, heeft Van Ravesteyn jaar
in, jaar uit met deze technische gegevens geworsteld, en hij is zegevierend te
voorschijn gekomen. Voor wie oogen heeft om te zien, zijn deze steenen toch tot
brood
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geworden: ook hierin leeft het wonder van de ontroering, het spel van de verbeelding,
zij het dan diep verborgen in de organische noodzaak der constructie, onnaspeurbaar
verscholen achter de allersoberste utiliteit.
Nog altijd zijn wij geneigd, de kunst op een voetstuk te plaatsen en haar te zoeken
in het ingewikkelde en buitensporige, het imponeerende of vastnagelende, terwijl zij
eigenlijk l e v e n s n o r m moest zijn, het onvermijdelijke, het onafwijsbare, het ons
zóó diep en innig vertrouwde, dat wij haar velerlei openbaringen ternauwernood
herkennen, deze enkel voelen als deel uitmakend van ons zelf en van het leven van
allen dag. In de plaats daarvan maken wij een scheiding tusschen kunst en leven, wij
willen dat de kunst ons verrast, prikkelt of behaagt, stormenderwijs verovert. Wij
wenschen den kunstenaar bovenal als den geestesacrobaat, aesthetische goocheltoeren
verrichtend met gezwollen spieren en het zweet op het voorhoofd, opdat wij hem
kunnen prijzen om de virtuositeit zijner merkbare krachtsinspanningen, om wat ge
't kraken of dreunen der genialiteit kunt noemen. Terwijl de kunst juist het onmerkbare
is, een volmaakt evenwicht tusschen spanning en ontspanning dient te suggereeren,
en nooit mag dwingen, maar enkel overreden, en overredend ons meevoert over de
grenzen van deze wereld der drie dimensies heen naar die van de vierde dimensie,
die après tout niets blijkt te zijn dan de zuiverste essentie van het driedimensionale.
Om dit in de bouwkunst te beseffen, heeft men geen kunstwerken noodig, waarin de
monumentaliteit per vierkanten meter, of juister nog eigenlijk, o ironie, per baksteentje
blijkt opgestapeld, totdat we geen raad met haar weten, onder haar archaïseerend
wezen bedolven en verpletterd raken. Niets wordt vereischt dan de tot een
architecturale muziek gerhythmeerde, in vormen en verhoudingen vastgelegde ‘eerbied
voor het leven’, niets dan het in steen of staal verwezenlijkt ‘besef van het geheel’.
En naar mijn inzien kan men dit sterker ervaren bij deze pretentielooze seinhuizen
van Van Ravesteyn, die zoo volmaakt zijn wat zij zijn willen en zijn moeten, dan bij
die vele bouwwerken, die uit de verte reeds ostentatief toeroepen: Ziet naar ons, hoe
voornaam, hoe weergaloos kunstzinnig zijn wij! ....
Het is niet mijn bedoeling, Van Ravesteyn's kunst hier ook maar bij benadering
volledig of chronologisch te behandelen. Dit zou trouwens weinig zin hebben, daar
deze bouwmeester niet, gelijk bijv. Le Corbusier, zijn belangrijkheid allereerst hieraan
dankt, dat hij een groote en beslissende historische evolutie doormaakte. Wel spreekt
het van zelf, dat zijn kunst een ontwikkelingsgang vertoont, ja hij heeft zelfs
aanvankelijk in den z.g.n. Amsterdamschen stijl gewerkt; al behoeft hieraan niet te
worden toegevoegd, dat deze zoo bezonnen, aristocratische werker zich nooit aan
de gebruikelijke excessen der Amsterdammers schuldig maakte. Omstreeks 1924
stond Van Ravesteyn, evenals Rietveld, sterk onder den invloed van het cubisme een aantal
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te Parijs bekroonde meubels, die zich thans bevinden in een der slaapkamers ten
huize van den heer Schorer, bewijzen dat overduidelijk.1) Van den invloed van Wright
valt daarentegen weinig of niets te bespeuren; wel neigden enkele vroege interieurs
naar het Japansche, waarvan Wright de bekoring zoo sterk onderging en dat zich
hoofdzakelijk via dezen Amerikaan ook in Europa deed gelden. Overigens vertoont
het modern Westersch ruimtegevoel in den algemeeneren zin overeenstemming met
het Japansche, zoodat van een rechtstreeksche beïnvloeding in een geval als dat van
Van Ravesteyn geen sprake behoeft te zijn.
Op twee werken zou ik in het kort echter nader willen ingaan, allereerst op het in
1927 tot stand gekomen goederenkantoor te Feyenoord, aan de linker Maasoever te
Rotterdam. Het belangwekkendst aan dit bouwwerk, en in meerdere of mindere mate
geldt dit voor elk goed gebouw, is wel de hierbij afgebeelde plattegrond. Een eerste
oogopslag zal reeds het sterk verschillend rhythme er van doen beseffen in vergelijking
met den plattegrond der verbouwing bij den heer en mevrouw Schorer te Utrecht.
Dáár een speelsch en gratieus lijnenverloop, zich tot in den tuin voortzettend - hìer
te Feyenoord, men voelt het, een regelrecht op den man afgaan, de grootst mogelijke
directheid en overzichtelijkheid, in overeenstemming met het doel van het gebouw.
Bij Schorer zijn de rhythmeeringen deels ontstaan uit den ietwat schuinen stand van
het huis ten opzichte van de straat; men lette speciaal op den zoo gelukkig gevonden
vorm van den gang, aan het eind waarvan de architect bedoelde een vrijstaande
plastiek te doen plaatsen. Ook te Feyenoord blijkt de plattegrond eenerzijds logisch
voortgekomen uit den driehoeksvorm van het voorhanden terrein, dat tot basis heeft
de Wilhelminakade en door twee geleidelijk toeloopende sporen wordt geflankeerd,
anderzijds werd hij mede bepaald door de wenschelijkheid een aantal onderling in
nauw contact blijvende ruimten door middel van loketten gezamenlijk op een voor
het publiek toegankelijke hal te doen uitkomen. De prachtig gevonden cirkelvorm
wordt hiermede verklaard. Het publiek treedt door twee kleine, betrekkelijk lage
portalen, waarboven zich de slaapkamers der chefwoning gedeeltelijk bevinden,
terstond in de hooge hal en kan er zich gemakkelijk bij de loketten voegen. Wie
wachten moet, neemt plaats op een zitbank, welke in het midden der hal om een
zuilvormige radiator cirkelt. In het groot, rondgaand, in licht badend werklokaal ‘mijn menschen leven hier tien jaar langer’, zei de kantoorchef mij trots, op de tot
aan het dak doorgetrokken ramen wijzend - zijn alle radiatoren onder de ramen
geplaatst. Groote kasten verdeelen deze ruimte

1) Zij werden tentoongesteld op de groote expositie van 1925 te Parijs en hebben hun uitwerking
op Fransche meubelkunst niet gemist. - Voor de aardigheid zij hier opgemerkt, dat de heer
Schorer in zijn studeervertrek tevens nog eenige ‘Amsterdamsche’ meubels van Van Ravesteyn
heeft, zoodat men hier in een en hetzelfde huis den bouw- en gebruikskunstenaar in zijn
voornaamste phasen kan volgen.
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in de verschillende dienstafdeelingen, en door de opstelling der lessenaars vormt
zich van zelf een cirkelvormig looppad voor het personeel.

IR. S. VAN RAVESTEYN: PLATTEGROND GOEDERENKANTOOR FEYENOORD

Men kan het zich alles moeilijk practischer indenken! Maar voor ons is toch mede
en niet het minst van beteekenis, dat de bouwmeester zijn vindingrijkheid wist te
paren aan zooveel zin voor evenwichtige maten en weldadige verhoudingen, aldus
de vele doelmatige détails opvoerend tot een gaaf, strak en fijnzinnig geheel, dat
door zijn geestrijken eenvoud iederen onbevooroordeelden beschouwer terstond zal
bekoren. Wat het uiterlijk aspect van het gebouw betreft mag hier nog aan toegevoegd
worden, dat het duidelijk horizontalisme niet uitkomst was van aesthetisch opzet,
maar voortvloeide uit de noodzaak, een relatief laag en voor zoover mogelijk overal
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éven hoog gebouw te ontwerpen, met het oog op de geringe draagkracht van den
bodem en de wenschelijkheid een dure paalfundeering te ontloopen.
Wanneer hierna nog enkele woorden gewijd worden aan de reeds eerder genoemde
verbouwing en inrichting der kantoren van de Utrechtsche Brandwaarborg
Maatschappij op de Kromme Nieuwe Gracht daar ter stede, dan vindt dit niet enkel
zijn oorzaak in het feit, dat het hier Van Ravesteyns laatste werk van eenigen omvang
geldt1), maar mede omdat geen ander zijner geestesproducten zóó zeer aanleiding
geeft te wijzen op de buitengewone kleurgevoeligheid van dezen architect. Zeker,
kleur is van ondergeschikte beteekenis in de bouwkunst en wordt door sommigen
zelfs welbewust verworpen, als enkel afbreuk doend aan het vorm- en ruimtegevoel.
(Alsof dit niet er van afhangt h o e de kleur wordt aangebracht!) Wie evenwel
dagelijks noodgedwongen in een en hetzelfde vertrek zit, zal toch niet licht de hetzij
opbeurende, hetzij neerdrukkende werking onderschatten, die het kleurengeheel
zijner omgeving op zenuwen en ziel kan uitoefenen. En het coloriet van deze kantoren
heeft een fijnheid en teerheid, een zachte, opwekkende, en ik zou willen schrijven
heimwee-stillende helderheid, welke in haar soort onovertrefbaar mag heeten. Geen
primaire kleuren, geen contrastwerkingen; integendeel iets uitermate sereens en
ingetogens, een kleurrijkheid dus, die volkomen boven het kleurige uit is. Prachtig
werd zoowel in de directiekamer als in het zeer groot kantoorlokaal het heel lichte
groen der beschilderde celotexplaten van plafond en wanden afgestemd tegen het
lichte goudgeel van de avodiré triplex lambrizeering en tegen de diverse tinten van
meubels of kasten, waarvan er vele met aluminium zijn bespoten. Ook de triplexplaten
zijn afgezet met dunne aluminium - in het geval der celotexplaten met aluminium
bespoten houten, reepjes of stripjes, waardoor een éénheid in de totaalkleur blijkt
bereikt, alle naden bedekt zijn, en de uitgestrekte wandvlakken aanmerkelijk werden
verlevendigd.
In de directiekamer aan den straatkant moest de buitengevel onveranderd blijven,
zoodat hier aan een glaswand, gelijk in het kantoorlokaal aan de tuinzijde, niet te
denken viel. Niettemin maakt dit vertrek, vooral dank zij de beschildering, thans een
lichten, vreugderijken indruk. De oude houten ramen werden inmiddels door metalen
vervangen, zij het in precies hetzelfde profiel, opdat geen haan, in ons geval geen
monumentencommissielid, er naar kraaien zou. Om ruimte te winnen werd de
brandkast tusschen de beide ramen geplaatst en eenige decimeters in den muur
gedrukt; ook de met aluminium bespoten kleine ijzeren kastjes blijken ter diepte van
een decimeter ongeveer in den wand ingebouwd. Evenals de lampen, zijn de
S-vormige stoelen van Gispen's fabriek te Rotterdam afkomstig, en daar de vloer
bijgevolg niet van stoelpooten te lijden zou hebben,

1) Het hierbij afgebeeld complex te Lutterade - vrachtgoederenloods, kantoor- en
perrongebouwen - werd pas voltooid nadat dit artikel was geschreven.
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kon men overgaan tot een kurkbedekking. De tafels daarentegen zijn het ontwerp
van den architect zelf, en daar deze in het algemeen alle pooten slechts een
belemmering acht zoowel voor het schoonhouden der vertrekken, als voor de
bewegingsvrijheid van het aanzittend personeel, werden de steunpunten tot een
minimum teruggebracht. Zoo rust ook de groote tweepersoons werktafel in de
directiekamer, met haar alleraardigst, op rails rijdend telefoontoestel, op één enkelen,
autogenisch gelaschten ijzeren poot. De bladen van al deze tafels zijn zeer ingewikkeld
van constructie, daar Van Ravesteyn alle trilling der schrijfmachines wilde
voorkomen; om dezelfde reden werden deze van onderen met stof bekleed, terwijl
ook de celotexbekleeding der plafonds en wanden begrijpelijkerwijze bedoeld werd
ter demping van hun ratelend geluid.
Op talrijke andere détails zou men nader kunnen ingaan, deze als bewijs aanvoerend
voor de groote gewetensrijkheid van dezen architect, en dit in zoowel practisch als
kunstzinnig opzicht. Na het voorafgaande zal het hoop ik evenwel niet noodig zijn.
Veel te gering is tot nog toe de erkenning geweest voor dezen bouwmeester en
interieurkunstenaar, die naast Oud, naast Rietveld, Buys en eenige anderen, tot de
onmisbaarste figuren in onze huidige architectuurwereld behoort. Van Ravesteyn is
een aparte verschijning. Hij mist het volkscher, meer elementair accent, dat zoowel
Buys als Rietveld ieder op zijn wijze vertoont - de eerste feller en socialer, de tweede
vernuftiger en briljanter. En hij mist Oud's élan, zijn weergalooze geconcentreerdheid,
zijn hardnekkigheid. Van Ravesteyns kunst doet teer en verstild aan naast die der
overige functionneel gerichten; teer op intense wijze, en zoowel luchtiger als wijzer,
voorts wetenschappelijker en in dien zin, zoo mogelijk, nog vollediger bevrijd van
iederen romantischen trek.
Geen nadruk, geen climax. Maar een aangeboren zin voor het logische en
daarnevens een zeldzaam maat- en schaalgevoel. Tegelijk frisch en welhaast
overbeschaafd, tegelijk objectief en getuigend van een bijna vrouwelijke intuïtie voor
het passende, het juiste, het harmonische en bevredigende. De kunst van een, die tact
en toewijding in overvloed bezit, maar daaraan zijn beginselvastheid niet offeren
zal; die geen illusies in het leven kent, maar zich met dat al blijvend weet toe te
vertrouwen aan de jeugdige, bezielende, opwekkende krachten. Kunst van een edele
en vurige bedachtzaamheid, waarin de onvoorwaardelijke en innige overgegevenheid
het element van koele reserve, van aristocratische terughouding doorstroomt en naar
zijn negatieve zijde opheft. Kunst kortom, die er zijn mag, zijn moet!
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Piet Mondriaan - 60 jaar
door J. Bendien
ZEVEN Maart is Mondriaan 60 jaar geworden. Wij willen hier even bij stilstaan,
om ons eens te realiseeren, hoelang hij reeds op de bres staat voor zuiverheid en
echtheid in de schilderkunst. En het is hartverkwikkend daarbij te bedenken, hoe, in
dezen tijd, waarin zooveel menschen van twintig jaar reeds de wereldwijsheid van
grijsaards bezitten, deze man van 60 jaar den moed en den ernst en de onbevangenheid
heeft bewaard, die anderen op hun twintigste jaar reeds ‘overwonnen’ hebben.
Groot is hij altijd geweest. Dat toont reeds zijn werk van dertig jaar geleden. Maar
zuiver was dit werk bij lange na niet. Het was niet vrij van een zeker gemodder in
de duistere diepten van ons al te menschelijk hart, zich uitend in het gebruik van
groezelige ombers en okers, dat heden in ons land nog altijd in eere is. Ach, wanneer
Mondriaan nu nog zoo werkte! Wat zou zijn lof gezongen worden in zacht-vloeiende
lyriek, in stichtelijke kanseltaal.
Gelukkig ging Mondriaan, voordat groezeligheid hier de hoogste deugd in de
schilderkunst werd, tot het Cubisme over. Dat was kort na 1910. Aanvankelijk was
ook zijn cubistisch werk nog verre van helder. Maar dit veranderde spoedig, dank
zij een der voornaamste cubistische grondbeginselen, dat hij in al zijn consequenties
in zijn werk doorvoerde. Dit beginsel is het in schilderkunstige elementen uiteenleggen
van alles, wat aan het schilderij ten grondslag ligt, zoowel het onderwerp, als de
uitbeeldingsmiddelen, - dus ook de kleur, - om deze elementen dan opnieuw tot een
geheel, door de kunstenaar geschapen, op te bouwen.
Mondriaan maakte hierdoor kennis met de suggestieve kracht, die de
schilderkunstige middelen op zich zelf bezitten, waardoor hij de omslachtigheid en
overbodigheid der natuuruitbeelding, al was die nog zoo schilderkunstig, inzag. Dit
beteekende voor een man als Mondriaan, dat hij de natuuruitbeelding over boord
gooide. Doordat hij een cubistisch principe, hoewel het belangrijkste en algemeenste,
tot zijn uiterste consequenties doorvoerde en de andere alle negeerde, ging hij uiterlijk
steeds meer van het eigenlijke Cubisme afwijken. En toen hij de consequenties van
zijn opvatting van het Cubisme gerealiseerd had, brak voor hem de vrijheid aan. Hij
noemde deze richting het Neo-Plasticisme.
Voor de enkelen, die ‘abstrakte’ schilderijen kunnen zien, was dit doorbreken van
hetgene, waarnaar hij zoo hardnekkig gezocht had, iets als het doorbreken van het
heldere hemelblauw door een duistere, grillige wolkenmassa.
Bremmer, die hem tot hiertoe had kunnen volgen, moest het helaas op-
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geven. Hij schreef dit natuurlijk niet toe aan zijn eigen onvermogen, maar aan het
verlaten door Mondriaan van het goede pad. Men kan van een criticus niet anders
verwachten. Maar eer dan hem dit te verwijten, prijzen wij het in hem, dat hij, behalve
Steenhoff, die zich echter als criticus meer en meer terugtrok, onder de oudere critici
de eenige is geweest, die Mondriaan zoo lang heeft kunnen waardeeren. De meesten
waren allang begonnen met hun ‘te persoonlijk’, ‘koud verstandswerk’, ‘épater le
bourgeois’, enz. Men kent het deuntje.
Het was vooral de dramatiek der troebele kleuren, wij wezen er reeds terloops op,
die men hier niet kon ontberen. Wanneer troebele kleuren de uitdrukking zijn van
een somberen, pessimistischen kijk op het leven, zooals b.v. bij Breitner, is hierop
ook niets aan te merken. Maar wel, wanneer deze niet anders zijn dan een maniertje,
om een geheel uiterlijk effect te verkrijgen, omdat in een vette, grauwe massa zoo
dankbaar en effectvol te schilderen valt. Rood met deze massa tot achtergrond werkt
sensationeeler dan op een heldere grond. Een zelfde gelaatsuitdrukking in deze gore
massa uitgebeeld, werkt veel indrukwekkender dan in heldere kleuren. ‘Zoo'n gelaat,
daar is het leven overheen gegaan’, heet het dan. Suiker-zoete engelen met
sentimenteele hangkopjes en altijd dezelfde starende vraagoogen werden niet in
fondant-kleuren geschilderd, die toch hiervoor de aangewezen kleuren zouden geweest
zijn, maar in modderkleuren. De luchtigste, vroolijkste voorstellingen werden in de
somberste kleuren afgebeeld. En de critiek kon niet dikwijls genoeg de
helder-werkende schilders vermanen hun cerebrale experimenten toch te staken en
aan hun duistere collega's een voorbeeld te nemen. (Dit is trouwens nog niet veel
veranderd.)
In dit wereldje nu verscheen Mondriaan met zijn heldere, zelfs primaire kleuren,
zijn klare factuur, zijn duidelijke lijnen. Bovendien stelde zijn werk niets voor. Hoe
moest de critiek daarop reageeren? Stelde het een bedelaar voor, dan kon je zeggen,
hoe vreeselijk die man er aan toe was en hoe verschrikkelijk het is, dat er zulke
toestanden bestaan. Of wanneer het een appel voorstelde, kon je zeggen, dat die appel
er zoo appetitelijk uitzag en dat peren soms ook goed smaken. Zelfs van sommige
abstrakte schilderijen, kun je zeggen, waar ze op lijken, op een koekepan of een
drommedaris. Maar zijn werk leek nergens op. Men schaamt zich zulke grappen neer
te schrijven, want het klinkt ongelooflijk, maar toch is het de afschuwelijke
werkelijkheid: zóó wordt soms door de bekendste recensenten critiek geschreven en
dan in allen ernst.
Enkelen uit het publiek kunnen nog wel abstrakte schilderijen zien, wanneer ze
sterke emoties weergeven. Maar dat doet Mondriaan ook niet. Niet alleen geen sterke
emoties, maar zijn rechte, rechtstandige lijnen en vlakke kleuren vermogen heelemaal
geen gemoedsbewegingen uit te drukken. ‘Wat dan wel?’ zal men vragen.
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Zijn middelen zijn de oerelementen van vorm en kleur.
Wat de kleur betreft, liggen deze voor de hand, n.l. de niet-samengestelde kleuren:
rood, geel, blauw en de niet-kleuren: wit en zwart, en desnoods als neutrale
tegenstelling tot kleur: grijs.
Maar wat zijn de oerelementen van den vorm? Volgens Mondriaan zijn dit de
vertikale en horizontale rechte lijn. Waarom niet de cirkel of de gebogen lijn en de
schuine rechte?
Aan de uitsluitende concentratie op de verhouding van vertikaal en horizontaal
ligt een leven ten grondslag, dat Mondriaan eigenlijk alreeds in zijn naturalistischen
tijd tot uitdrukking trachtte te brengen. Het is een leven geheel ingesteld op het
absolute. Dit leven bestaat uit en dit leven ondergaat hij als een voortdurend op elkaar
inwerken en elkaar opheffen tot een hoogere eenheid van uiterste tegendeelen, bijv.
van ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, ‘objectief’ en ‘subjectief’, ‘geestelijk’ en ‘natuurlijk’,
(al deze benamingen in dit verband zijn van Mondriaan), actief en passief, of in meer
schilderkunstige termen: van staand en liggend, of vertikaal en horizontaal, wat den
vorm betreft, en geel en blauw, rood en grijs, wit en zwart, wat betreft de kleur. Al
deze verhoudingen zijn niet precies dezelfde, telkens op andere gebieden
overgebrachte verhoudingen, maar ze loopen toch wel eenigszins evenwijdig. Het
meest evenwijdig loopen mannelijk - vrouwelijk, actief - passief, staand - liggend
en geel - blauw.
De gevoelswaarde van den cirkel nu en van de gebogen lijn zijn te veel op zich
zelf gestelde bijzonderheden, waarvan geen absolute tegendeelen, waaraan zij zich
kunnen opheffen, bestaan. De schuine, rechte lijn en haar rechthoekige tegenstelling
vormen wel feitelijk, maar niet voor het gevoel, elkaar opheffende tegendeelen.
Zooals nu in het leven deze tegendeelen zich aan elkaar realiseeren en
concretiseeren, zoo doen ze dit ook in de schilderkunst. Evenals het mannelijke en
het vrouwelijke op zich zelf ijle abstracties zijn, zoo is het vertikale en het horizontale
dit in de schilderkunst. Eerst door hun streven naar evenwicht in hun onderlinge
verhouding wordt in beide gevallen hun karakter gevormd.
En juist uiterste contrasten, zooals man en vrouw, vertikaal en horizontaal, zullen
het moeilijkst elkaar vinden, maar wanneer hun volkomen instellen op elkaar gelukt,
zonder in conflikt of tragiek te blijven steken, dan bereiken zij het rijkste evenwicht
met de teederste en sterkste spanning.
Zoo leidt Mondriaan's strengheid ten opzichte van den vorm tot den grootsten
rijkdom en teederheid. Bovendien ontsluit zijn breken van den gesloten vorm tot
open contrastwerking de wijdste ruimte en vrijheid, die toch een levende, innige
gebondenheid inhoudt. Hier is geen sprake van een zich verliezen in de ruimte, zooals
hem onlangs verweten werd. Alleen eischt dit

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

171
spel van elkaar zoeken en vinden der tegendeelen een fijnere gevoeligheid van den
toeschouwer.
Wanneer men dit proces volgt, - dat ook nog in het voltooide schilderij te ondergaan
is, voor wie de eigenlijke taal der schilderkunst verstaat, - dan beklaagt men niet den
schilder, die het geluk had dit leven te scheppen, ook al wordt hij nog zoo miskend;
maar eerder beklaagt men hen, aan wie dit leven voorbijgaat.
Bij het zoeken naar evenwicht moet alle eenheid door gelijkheid vermeden worden.
Bij het gebruik van de staande en liggende lijn alleen is eenheid door gelijkheid
uitgesloten. Anders is dit bij de neo-plastische kleuren. Aanvankelijk hadden
Mondriaan's kleuren, hoe verschillend ze uiterlijk ook waren, innerlijk veel
overeenkomst. Dat wil zeggen, dat deze kleuren, hoever ze ook op de kleurschaal
van elkaar af liggen, toch ongeveer eenzelfde gevoel wakker riepen. Dit gaf aan zijn
werk een aangename decoratieve rust, zonder veel inhoud, maar gemakkelijk te
ondergaan. Maar deze rust heeft niets te maken met de levende evenwichtigheid van
de ook innerlijk sterk contrasteerende kleuren van zijn later werk.
Misschien kunnen we, althans eenigszins, duidelijk maken, wat we met de
wederzijdsche verwerkelijking van innerlijk contrasteerende kleuren bedoelen:
Evenals de abstrakties: ‘de man’ en ‘de vrouw’ niet bestaan, zoo bestaat er in de
verf ook niet: ‘het rood’, ‘het geel’ en eerst recht niet ‘het blauw’. Vooral een blauw,
dat tegen licht en lucht bestand is, is verre van absoluut blauw.
En evenmin als een bepaalde man het zuivere tegendeel kan zijn van een bepaalde
vrouw, zoo bestaan er in de werkelijkheid van de verf geen twee volstrekt
tegengestelde kleuren.
De concrete innerlijke tegendeelen moeten door den schilder geschapen worden
door keuze en menging der verf, zoowel als door vorm, plaatsing en omvang der
kleurvlakken. En omgekeerd zullen dan weer de tegendeelen afhangen van de
mogelijkheden van al deze middelen en hulpmiddelen. Men moet wel een idealist
als Mondriaan zijn, om, hoewel hier grootendeels naar handelende, dit niet in te zien.
Van Mondriaan zou men mogen zeggen: zie wel naar zijn daden, maar let niet al te
nauwkeurig op zijn woorden.
De kleur is even afhankelijk van de verf als het mannelijke en vrouwelijke
afhankelijk is van de man of vrouw, waarin het leeft. Bijv. het karakter van rood,
geel of blauw wordt voor een groot deel bepaald door het dekkend of transparant
zijn van de verf, waarvan deze kleuren gemaakt zijn. Door dit te loochenen bewijst
men de kleuren geen dienst. Integendeel.
Hier zien we een merkwaardig verschil tusschen Van der Leck en Mondriaan. Van
der Leek staat met beide zijn beenen op den grond. Hij erkent de eigenschappen van
de verf tot voordeel van de kleur. Mondriaan loochent
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voor een deel de verf tot nadeel van de kleur. De verf al te zeer te verloochenen is
bij het schilderen in primaire kleuren wel haast niet mogelijk. Het woordje
‘sublimeeren’ heeft hier veel op zijn geweten. Maar aan den anderen kant zoekt Van
der Leck in uiterlijk sterk uiteenloopende kleuren meer het overeenkomstige in haar
innerlijke werking, waardoor zijn kunst meer decoratief werkt en gemakkelijker te
ondergaan is en daarom meer waardeering vindt. Mondriaan zoekt juist de
contrasteerende inwerking op het gevoel, waardoor zijn kunst veel belangrijker van
inhoud is, maar minder gewaardeerd wordt.
Laten we nu eenige kleuren nader beschouwen.
Geel en blauw kunnen innerlijk contrasteerende, elkaar opheffende tegendeelen
vormen. Abstrakt en globaal uitgedrukt zouden we kunnen zeggen, dat geel een
gevoel van activiteit geeft en blauw meer een gevoel van passiviteit. Maar in het
proces van hun onderlinge realisatie kunnen die gevoelswaarden zoo gewijzigd
worden, dat de woorden actief en passief er al heel weinig meer op passen, al zal
Mondriaan meestal wel aan deze algemeene gevoelswerking vasthouden. Ook hangt
het resultaat hunner onderlinge verwerkelijking behalve van de verf, - zooals we
gezien hebben, - bovendien af van de plaats, waar de kleur zich op het vlak bevindt.
Boven heeft een heel andere functie dan beneden, rechts anders dan links. Rood
tegenover grijs of tegenover wit en zwart kunnen ook als elkaar-opheffende
tegendeelen werken. Rood geeft dan een gevoel van het gezonde, natuurlijke leven,
vooral met een weinig geel tot vermiljoen vermengd. Dat geeft meer kracht nog aan
het natuurlijke leven. Grijs geeft niet de sensatie van dood, maar van levenloos, wat niet precies hetzelfde is -, van neutraliteit. Zwart, onder bepaalde omstandigheden,
wekt een gevoel van dood, wit van levenspotentialiteit. Rood tegenover wit en zwart:
leven tegenover nog-niet-leven en niet-meer-leven. Het concrete gevoel, dat rood in
een schilderij met zwart en wit wekt, is wel heel afhankelijk van de verdeeling van
het zwart en wit.
Begripsmatig echter vormen begrippen als leven en levenloos niet elkaars tegendeel,
maar elkaars ontkenning. Leven en dood daarentegen zijn contrasteerende begrippen.
Maar voor ons gevoel werken leven en levenloos eveneens, en soms nog sterker, als
contrast, vooral in verf als rood en nietkleur, waarom we ze toch tegendeelen genoemd
hebben. Rood en zwart zouden echter eveneens als tegendeelen voor het gevoel
gebruikt kunnen worden. Hetzelfde geldt voor geel en niet-kleur. Geel en blauw
vormen wel de stevigste contrasten, maar geel en niet-kleur kunnen ook sterk
werkende tegendeelen vormen. In dit contrast kan geel tot een, aan krankzinnigheid
grenzende, actieve felheid tegenover de nuchtere, bedaarde neutraliteit van grijs
opgevoerd worden. Geel en zwart kunnen eveneens frappant contrasteeren, als intense
activiteit tegenover maagdelijke onberoerdheid.
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P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1921.
(GROOT DONKER VLAK ZWART, LINKERBOVENVLAK GEEL, LINKERBENEDENHOEK ROOD,
RECHTERBENEDENHOEKJE BLAUW, OVERIGE VLAKKEN GRIJS EN WIT IN NUANCEN, LIJNEN ZWART)

P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1927.
(RECHTERBOVENVLAK BLAUW, KLEIN LICHT VLAK ONDER LINKS GEEL IN SMAL ZWART VLAK, OVERIGE
VLAKKEN WIT IN NUANCEN, LIJNEN ZWART)
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P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1929.
(LINKERBOVENVLAK ROOD, VLAK ONDER RECHTS ZWART, OVERIGE VLAKKEN WIT IN NUANCEN, LIJNEN
ZWART)

P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1932.
(LINKERBOVENVLAK GRIJS, KLEIN DONKER VLAK RECHTS ROOD, OVERIGE VLAKKEN WIT IN NUANCEN,
LIJNEN ZWART)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

XXXVI

P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1932.
(LINKERBOVENVLAK ROOD, DONKER VLAK RECHTS BLAUW, OVERIGE VLAKKEN WIT IN NUANCEN,
LIJNEN ZWART)

P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1932.
(LINKERBOVENVLAK GEEL, KLEIN MIDDENVLAK RECHTERKANT GRIJS, OVERIGE VLAKKEN WIT IN
NUANCEN, LIJNEN ZWART)
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P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1928.
(KLEIN DONKER VLAK BLAUW, OVERIGE VLAKKEN WIT IN NUANCEN, LIJNEN ZWART)
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Een schilderij in geel en wit vermag bij uitstek hoogheid van gevoel tot uitdrukking
te brengen. Ook blauw en niet-kleur kunnen tegenstellingen voor het gevoel vormen.
Bijv. een klein blauw vlak, niet te hoog in het schilderij, tegenover groote, witte
vlakken, geeft dikwijls een gevoel van ingetogenheid, van bescheiden passiviteit,
tegenover groote levensmogelijkheden. Rood tegenover blauw, of rood tegenover
geel, zegt ons als combinatie van globale kleurbegrippen niet veel, evenmin als rood
en blauw tegenover niet-kleur, of als rood en geel tegenover niet-kleur. Daarom
kunnen echter deze kleurencombinaties door het bijzondere soort, welke van elk dier
kleuren gebruikt zijn, - een bijzonder soort rood, een bijzonder soort blauw, enz. samen met de plaats, afmeting, enz., wel zeer suggestief en daarbij contrasteerend
werken.
Overingens realiseeren zich de verschillende elementen niet alleen aan hun
tegendeelen, maar treden ook in contact, in gesprek zouden we kunnen zeggen, met
de andere, op het schilderij aanwezige, elementen, hoewel in veel mindere mate. Zoo
wordt een schilderij van Mondriaan, hoe eenvoudig het ook schijnt, meestal tamelijk
ingewikkeld.
Dat Mondriaan zeer huiverig is de gevoelens, die de verschillende oerelementen
in ons opwekken, afzonderlijk onder woorden te brengen, lijkt ons zeer begrijpelijk,
daar het juist zijn streven is, deze gevoelens in zoo'n innig en actief contact met elkaar
te brengen, dat zij elkaar opheffen in een hooger evenwicht. Het gaat er dus niet om
de elementen te verstaan, maar om het evenwicht te verstaan. Het verstaan der
elementen afzonderlijk kan ons helpen het evenwicht te ondergaan, maar het kan
ons, wanneer we er te veel bij blijven stilstaan, ook verhinderen het evenwicht te
beleven, en dit te meer, daar er dikwijls aan de elementen allerlei allegorische
beteekenissen en gedachten-associaties worden gehecht, die niets te maken hebben
met hun directe werking op het gevoel. Alle ‘uitleg’ in woorden is gevaarlijk. De
eenige juiste uitleg zou wezen die, welke Mondriaan zelf eens gaf, toen iemand hem
van zijn werk vroeg: ‘Wat stelt het eigenlijk voor?’ ‘Precies wat er op staat,’
antwoordde Mondriaan.
Het feit, dat zonder gevoel voor de oerelementen der schilderkunst aan zijn werk
niets te begrijpen valt, pleit er niet tegen, maar juist er voor.
De oude Grieken trachtten dikwijls in hun plastieken een of andere beweging vast
te leggen. Op den duur, wanneer we zoo'n beeld lang zien, hindert het ons, dat de
beweging geen voortgang heeft. De Expressionisten leggen in hun werk emoties
vast. Ook daarnaar kunnen we om dezelfde reden niet te lang kijken. De elementen
uit een schilderij van Mondriaan, b.v. het blauw en het geel, blijven, hoe lang we er
ook naar kijken, steeds door de contrastwerking elkaar wat aandoen. Die activiteit
verstart nooit, terwijl juist het geheele schilderij statisch is. Dit intense en toch zoo
teere
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leven, vol spanning en toch evenwichtig, is, voor wie er gevoel voor heeft, een bron
van steeds nieuwe bekoring.
Maar we willen hier geen al te uitvoerige karakteristiek geven van Mondriaan's
werk. Wij hopen slechts een denkbeeld gegeven te hebben van zijn verkwikkende
verschijning in het zoo weinig geniale, hedendaagsche Nederlandsche
schilderkunstleven, van zijn hooghouden van de schilderkunst temidden van alle
ongerechtigheid. En daarbij mogen we niet nalaten te gedenken den enormen steun,
dien hij hierbij heeft ondervonden van den, het vorig jaar overleden, Van Doesburg.
Gelukkig begint het den laatsten tijd in de Hollandsche critiek te dagen.
Verscheidene jongeren, onder de recensenten, beginnen gevoel voor klare lijnen en
kleuren te krijgen. Het lijkt ons dan ook niet onmogelijk, dat over niet te langen tijd
Mondriaan door de critiek - enkelen zijn reeds voorgegaan - in zijn groote waarde
erkend zal worden. Met zestig jaar wordt dat zoo langzamerhand tijd. Zelfs voor een
Hollander.
Bijgevoegde reproducties vermogen niet meer dan slechts een vagen indruk
te geven van Mondriaan's werk. Door het ontbreken van de kleur vallen
de composities namelijk geheel uiteen. Zelfs een reproductie van een werk,
dat geheel uit zwart en wit bestaat, zou een geheel verkeerden indruk
geven, omdat het zwart en de verschillende witten van het schilderij, door
het verschil van materiaal, nooit voldoende met die van de reproductie
overeenstemmen. Een compositie van Mondriaan is zoo'n subtiele en
strenge organisatie, dat een geringe afwijking reeds voldoende is, om het
verband te verbreken en daarmee het geheel alle waarde te ontnemen.
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‘Wapengoet’
door Matty Vigelius
I
SINDS vele tientallen van jaren vindt men in de gegoede klassen der Hollandsche
burgerij min of meer merkwaardige verzamelingen van porselein en aardewerk.
Verzamelen zit den Hollander in het bloed; hij is een collectionneur par droit de
naissance. Maar lang niet ieder, die een beetje antiek zilver, schilderijen, postzegels
of oud porselein heeft weten bijeen te brengen is daarom een verzamelaar! Daarvoor
is het in de eerste plaats noodig, dat hij op een of ander speciaal kenmerk de aandacht
vestigt, den nadruk legt. Het is allerminst een zeldzaamheid, wanneer bij het
verzamelen de mode een woordje meespreekt. Maar in de eerste plaats eischt het
bijeenbrengen van een min of meer belangwekkende verzameling heel wat kennis
van zaken, naast natuurlijk een groote liefde voor het bewuste onderwerp.
Onder de 17de en 18de eeuwsche ceramiek treft men een groote groep aan, die
met wapens gedecoreerd is. De familietrots en de liefde tot het familie-wapen waren
in die dagen zoo groot, dat men meende op alles dit eigendomskenmerk te moeten
aanbrengen. Wapens sierden meubels, zilver, weefsels. Wapens werden ook
aangebracht op serviesgoed, 't zij op porselein of aardewerk. Dat daarbij het
aesthetische wel eens uit het oog verloren werd, wie zal er zich over verbazen?
Wellicht is niets zoo typisch voor de praalzucht van den deftig-burgerlijken 18de
eeuwer, dan juist zijn liefde voor wapendecoratie. Niets immers was zoo zeer bij
machte zijn voornaamheid en aanzien te demonstreeren!
Van deze met wapens versierde ceramiek - in hoofdzaak 18de-eeuwsch-Delftsch
en ‘Chine de Commande’ - had wijlen de Heer Klatte een zeer groote en waardevolle
verzameling bijeengebracht. Hij specialiseerde zich hierbij nagenoeg uitsluitend op
deze beide typen, die vrijwel tot dezelfde periode behooren.
Wie een eersten blik werpt op deze rijke collectie, gevoelt zich aanvankelijk in
een doolhof. Toen mij de eer te beurt viel een schifting te maken in deze verzameling
stond alles in diepe wandkasten opeen getast, een waarde van vele duizenden
vertegenwoordigende. Het was natuurlijk niet moeilijk te beginnen met het Delftsch
van het Chineesch te onderscheiden, ofschoon zich ook hier wel gevallen voordeden,
dat men zich in den aanvang afvroeg: is dit nu Chineesch of Delftsch? Een bordje
was er b.v. bij, waarbij nagenoeg alle kenmerken van porselein voorhanden waren,
als: dunheid, hooge, metalige klank, weeke, groenig-grijze glazuur, zooals die bij
het Chineesch wordt aangetroffen. Maar de doorschijnendheid ontbrak. Bovendien
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vertoonde het bord een zuiver Delftsche decoratie. Een blik op den achterkant deed
ten overvloede zien, dat er van Chineesch porselein geen sprake kon zijn. Het dingske
was duidelijk gemerkt. Maar wel bevestigde het nog eens - ten overvloede - hoe zeer
de Delftenaren ernaar gestreefd hebben, het porselein te immiteeren. Iets, wat hen
natuurlijk nooit gelukken kon - maar dat wisten zij niet - daar zij de grondstof voor
het porselein de kaolin, niet kenden.
Na deze eerste schifting volgde een zorgvuldige vergelijking van materiaal, decor,
randen, punten, emails, fouten in glazuur of pâte enz. En zoo vormde zich
langzamerhand een leiddraad, die ons den weg in dit labyrinth deed vinden.
Daar is dan in de eerste plaats de groep Delftsch, die uit een kunsthistorisch oogpunt
reeds zeer veel opvallends en merkwaardigs biedt. Het ‘Delftsch’ omvat hier een
tijdsverloop van ruim honderd jaren: een tijd van opkomst, van bloei en van verval.
Omstreeks 1650 hadden hier te lande de eerste aanzienlijke veilingen plaats van
uit China aangevoerde ladingen porselein. Dit behoorde nagenoeg uitsluitend tot de
klasse van ‘blauw’. Het was hier in Europa reeds eenigen tijd bekend. Hoewel Marco
Polo van zijn reizen naar het Verre Oosten reeds eenige stukken porselein had
meegebracht, kan dit toch stellig geen ‘blauw’ geweest zijn, daar deze soort ceramiek
eerst dagteekent van omstreeks het begin der Ming-periode, dus een vijftig of honderd
jaar later. Men neemt aan, dat het celadons geweest moeten zijn, dikke, grijs-groene
porseleinen van zeer voornaam cachet. Maar hoe dit zij, in ieder geval slaagde hij
erin, de belangstelling voor het Chineesche porselein te wekken, dat door vorsten en
grooten dezer aarde tot hun kostbaarste bezittingen gerekend werd. Hoe het
blauw-chineesch ons bereikt heeft, valt moeilijk precies meer na te gaan. Sinds de
dagen van de T'ang dynastie dreef China een levendigen handel met Klein-Azië en
Mesopotamië. De kleur blauw, die de Chineezen omstreeks 1350 begonnen te
gebruiken voor de beschildering van het witte porselein, welks voortreffelijke kwaliteit
door de porselein-stad King-tè Chên geleverd werd, was uit de Morgenlanden
afkomstig, vermoedelijk uit Perzië. De Chineezen gaven het den naam van
Mohammedaansch blauw. Het effect van dit prachtige blauw op de onberispelijk
witte scherf van het doorschijnende porselein moet hen in verrukking gebracht hebben.
Sindsdien treedt in China de vervaardiging der vroegere ceramieken, - hoe nobel
deze ook waren - op den achtergrond en domineert de vervaardiging van porselein,
waarbij het blauw-wit een der meest gewilde typen is. Het werd dan ook bij enorme
hoeveelheden voor het Keizerlijk Hof vervaardigd; terwijl de productie zoo groot
was, dat er nog genoeg voor inheemsch gebruik zoowel als voor export op kon
overschieten. De Chinees heeft een ingeboren liefde voor ceramiek. Het telt bij hem
onder
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AFB.

1 - DELFTSCHE SCHOTEL, GESIGNEERD LOUYS FICTOORSZ. LAAT 17E EEUW. BLAUW
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AFB. 2 - NOORD-NED. SCHOTEL, TOEGESCHREVEN AAN DEN JONGEN VERSTRATEN ± 1650. BLAUW,
GEEL EN MANGAAN. AFB. 3 - NOORD-NED. SCHOTEL, TOEGESCHREVEN AAN DEN OUDEN VERSTRATEN
± 1650. BLAUW. AFB. 4 - DELFTSCHE SCHOTEL GEMERKT ADRIAEN PIJNACKER ± 1680. POLYCHROOM.
AFB. 5 - WAPENBORD DER STAD HARDERWIJK 1727. BLAUW EN GEEL. AFB. 6 EN 7 - LAAT-DELFTSCHE
PLAKETTEN. POLYCHROOM
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zijn liefste schatten. Kunstenaar en wijsgeer als hij is, schat hij een goed stuk ceramiek
hooger dan zilver of goud. Wanneer zulk een nobel stuk in scherven mocht vallen,
ontziet hij zich niet, deze scherven in goud te monteeren en ze tot gesp of ring te
laten verwerken. Men kan dus aannemen, dat zij, die met de Chineesche ceramiek
in aanraking kwamen, zooals de bewoners van Klein-Azië, aanstonds leerden, deze
kunst op haar ware grootte te schatten.
Het staat wel vast, dat reeds in de 15de en 16de eeuw, door het levendig contact,
dat Europa met Klein-Azië onderhield, goede stukken blauw-wit onze streken
bereikten. Daarbij verwekte het prachtige materiaal wel het meeste opzien. Want het
was hier niet bekend, hoe men zulk een dunne, harde, schitterwitte en doorschijnende
scherf kon samenstellen. Aanstonds legden de Europeesche pottenbakkers er zich
op toe, maar het resultaat was bedroevend. Gelukte het al, een mooi, blank stuk te
vervaardigen, dank zij een ondoorschijnende tin-glazuur, dan ontbraken nog hardheid,
doorschijnendheid en dunheid! Het porselein werd de nachtmerrie der Europeesche
pottenbakkers. Wanneer de heidensche Chineezen het konden maken, waarom dan
zij niet? Dat het hun aan de echte porselein-aarde ontbrak, ervoeren ze eerst vele
eeuwen later, toen deze, zij 't toevallig, ontdekt werd.
Het meest fortuinlijk met de samenstelling van een imitatie was men wel in Venetië
en Florence. Daar gelukte het inderdaad een materiaal te vervaardigen, dat, eenigszins
althans, op porselein geleek. In Italië riep de plotseling geboren belangstelling voor
ceramiek aanstonds een groot aantal aardewerkfabrieken in het leven. Vandaar
verspreidde deze kunst zich naar het Noorden en nestelde zich o.a. te Antwerpen.
Onze Noord-Nederlandsche ceramiek, waarvan het Delftsch de schoonste bloesem
was, stamt dus naar alle waarschijnlijkheid via Vlaanderen uit Italië. In Vlaanderen
echter had de bevolking veel te verduren van godsdienstvervolgingen en zoo nam
een aantal pottenbakkers de wijk naar het Noorden. Een bordje in deze collectie, dat
uit de Italiaansche fabriek van Urbino afkomstig is, zou men dus als een voorlooper
van het Delftsch kunnen beschouwen.
Een vergelijking van de randen van dit bord met die van fig. 2 en 3 toont ons
duidelijk den invloed van Italië, die ons land via Antwerpen bereikte. Ook deze beide
schotels zijn nog niet Delftsch, maar overigens merkwaardig genoeg. Ofschoon een
zeker voorbehoud geboden is, zijn zij naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd door
de beide Verstraten's, vader en zoon die omstreeks 1640 in Haarlem het vak van
pottenbakker uitoefenden. Vader Verstraten was van Antwerpsche origine. De
Haarlemsche overheid, die de industrie zeer wel gezind was, verleende gaarne het
poorterschap aan den Vlaming en was hem ook op andere wijzen behulpzaam.
Tusschen vader en zoon bestond een overeenkomst, dat de vader het grovere goed
zou maken, terwijl de zoon zich op de fijnere soorten, die hij ‘Hollantsch porseleyn’
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doopte, zou toeleggen. Ook zou de vader het met wapens versierde aardewerk, dat
toen zeer algemeen was, en volstrekt niet voor bizonder verdienstelijk gold, blijven
vervaardigen. De zoon schijnt dus in dit geval buiten zijn boekje te zijn gegaan, maar
in de kwaliteit der beide borden is een zeer groot verschil. Daarentegen vertoont de
decoratie van rand en de teekening van het wapenkleed zeer sterke overeenkomst.
Naast den grooten schotel van zoonlief doet het fabricaat van den vader zwaar en
log aan. Het heeft niet de minste pretentie van sierlijkheid. De groote schotel van
den jongen Verstraten is echter een kunstwerk, uiterst dun en fijn uitgedraaid. Men
verbaast er zich over, dat het broze ding het geweld van drie eeuwen heeft getrotseerd.
Bij de studie van dit met wapens gedecoreerde plateelgoed heeft men eenig houvast
door de vergelijking van wapenkleeden, helmen- en sieraden. Zoo vertoont de plakette
(fig. 12) in het wapenkleed eenige overeenkomst met de hierboven beschreven
schotels. De rand is rijk gedecoreerd met in relief uitgevoerde groene ranken met
gele (gouden) granaatappels op blauwen fond. De bloemen zijn daarentegen wit
gelaten, terwijl in het lijstwerk ook eenig matgeel voorkomt. Het is een primitief,
ofschoon rijk stuk. De invloed der Renaissance is nog sterk voelbaar. Men moet dit
stuk tot het vroege Delftsch rekenen; het draagt het jaartal 1687. Merkwaardig is het
stellig wel, dat het uit de collectie Morgan in die van wijlen den heer Klatte belandde.
Over het algemeen zijn deze plakettes grover en minder zorgvuldig behandeld dan
het overige Delftsch, zooals het drietal plaketten, dat voorts nog in deze verzameling
aanwezig is, te zien geeft fig. 6, 7 en 13. Ze dienden voor wandversiering van
woonkeuken of hal. Al deze plakettes vertoonen initialen, die vermoedelijk op de
makers duiden, doch die niet slaan op de door Havard gegeven namen van
‘plateelbackers’ of ‘Winckelhouders’.
Eveneens is met een paar letters: S.B. gemerkt het fraaie bordje, dat ons een, over
een zandpad huiswaarts keerenden marskramer te zien geeft. Het bord vertoont een
gelige glazuur, die niet eigenaardig is voor Delftsch. Daarentegen is het
ge-Italianiseerde landschap, ondanks de zeer Hollandsche figuurtjes, heel
karakteristiek voor den tijd, toen onze schilders zoo gaarne hun voorbeelden in Italië
gingen zoeken.
‘Das Porzellan als Kulturspiegel’ noemt Robert Schmidt zijn boek, dat de
kunstgeschiedenis van het porselein behandelt. En inderdaad kan men in vele gevallen
het cultuurleven van een tijd zich zien spiegelen in zijn ceramische voortbrengselen.
Zoo ergens, dan geldt dit ook voor het Delftsch waarin men de mode voor alles, wat
Chineesch was, terug kan vinden. Maar daarnaast spreken patriottische gevoelens
een woordje mee. Van warme Oranje-gezindheid getuigt o.a. de kruik (afb. 11) met
beeltenis van prins Willem III, gevat in ranken met goudgeel gekleurde oranje appels,
terwijl het schild het alliantie-wapen van Holland en Engeland te zien geeft. De
Engelsche wapenspreuk: ‘Honi soit quy mal y pense’ ontbreekt niet. Boven
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het schild prijken, evenals op het inktkokertje, dat zich in de collectie Loudon in het
Rijksmuseum bevindt, de woorden Vyva oranie. Op beide zijden komt een curieus,
zesregelig gedichtje voor. Het eene geeft de verslagenheid weer van het oogenblik,
toen ‘Louys, die trock te velt’, maar het andere bevat de juichkreet:
‘danck sy den opper heer
Oranie herstelt weer
na geen Louys begeere
nogh wit of groos geslacht
die haddent niet gedaght
lof sy den heer der heere.’

Er is nog al wat van dit Prinsjesgoed in omloop en het getuigt meer, dan dikke
folianten, hoezeer het volk verlangde naar het herstel van Oranje. Bijzonder fraai is
het portret niet, maar de roomwitte tint van de glazuur is buitengewoon aantrekkelijk.
Ofschoon niet gesigneerd, moet de kruik toegeschreven worden aan zekeren Jacobus
Kool en omstreeks 1674 gemaakt zijn.
De magnifique schotel (afb. 1) met alliantie-wapens en wondermooie decoratie
van strooiboeketjes moet het werk geweest zijn van Louys Fictoorsz. Het is dikwijls
zeer moeilijk het werk van Lambertus van Eenhoorn en dat van Fictoors uit elkaar
te houden. Beiden waren eerste klas vaklieden en signeerden hun werk met nagenoeg
het zelfde teeken. Alleen komt bij Fictoors een klein ophaaltje aan de L. voor, die
men als kenmerkend voor dezen plateelbakker kan houden. Het is dan ook daarom,
dat wij dezen voornamen schotel aan hem toeschrijven. Hoe prachtig evenwichtig
zijn de boeketjes over het geheel verdeeld. De kleur is van een wondermooi diep
blauw op zacht roomachtig witte tinglazuur. Ongetwijfeld moet in de dagen van zijn
schepper een dergelijk exemplaar reeds eerbied gewekt hebben.
Een sterk overeenkomende schotel bezit het Victoria en Albert museum.
Lang niet zoo mooi, maar toch wel zeer merkwaardig is het bord, welks
wapenschild drie violen vertoont terwijl een hond als helmsieraad prijkt. Dat we hier
niet zoo maar met een fantaziewapen te doen hebben, bewijst het bordje in de collectie
Loudon waarop de zelfde hond evenals de drie violen voorkomen. Het wapen behoort
aan de familie van den Hoeve en zoo wordt het voor ons aannemelijk, dat Cornelis
van den Hoeve, die omstreeks 1700 werkmeester was aan de ‘Posteleyne Flesjes’ de
maker van dezen schotel moet zijn geweest. Waarschijnlijk zijn enkele stukken van
het ‘Delftsch’ dezer collectie nooit in Delft gemaakt. Zoo o.a. de schotel met het
wapen van Harderwijk (afb. 5) terwijl het ons ook wil voorkomen, dat het bordje,
waarop in het wapen een druiventros voorkomt geen Delftsche makelij is. Mogelijk
Haarlemsch. Er wordt onder den verzamelnaam Delftsch zooveel in omloop gebracht,
dat nooit iets met de Delftsche plateelbakkerijen heeft uitstaande gehad. Vermoedelijk
is dit bordje afkomstig van Mr. Jan
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Druyvesteyn, geb. te Haarlem op 20 Nov. 1673 en aldaar ongehuwd overleden op
10 Mei 1728 na de betrekkingen van Raad in de Vroedschap, schepen, enz. bekleed
te hebben. Hij moet dus een persoon van gewicht geweest zijn in de Spaarnestad.
Onder het wapen leest men de spreuk: ‘En. Ten. Schat. Sin. Nae. Ste. Niet.’ benevens
het jaartal 1706. Er komt veel rood voor in den rand van dit bordje. Noch pâte, noch
glazuur of beschildering zijn van de superieure kwaliteit van het Delftsche werk, van
dezen tijd.
Het wapen van Daniël van Alckmade en het jaartal 1707 vertoont een goed
uitgevoerd, ofschoon eenigszins grof bord. De familie van Alckmade komt onder de
gezeten Delftsche burgers voor, ofschoon we den naam ook in andere plaatsen van
ons land ontmoeten. Tegen den rand is leesbaar het eenigszins zonderlinge
kreupelrijmpje:
‘de starre ligte van de hemel
op der aerden
de spooren van de man
verweckt de loop der paerden.’

Het ligt niet in onze bedoeling hier een kunsthistorisch overzicht van den arbeid der
Delftsche plateelbakkers te geven, ofschoon we aan de hand van deze collectie stellig
een heel eind zouden komen. We slaan dus het overige van deze groep Delftsch
blauw over, om thans onze belangstelling te geven aan het polychrome Delftsch,
zeker niet minder interessant en daar het zeldzamer is, ook veel kostbaarder. We
beginnen onze beschouwing thans van achter naar voren, met het al even zonderlinge,
als grof uitgevoerde bordje, geteekend A. Zieremans, 1761. Het past geheel in den
nabloei van het Delftsch. Bij dit Zieremans bordje is uiterst merkwaardig, dat de
maker ernaar gestreefd heeft een kleur zwart te bereiken, een puzzle, die omstreeks
dienzelfden tijd ook de Chineezen vervulde. Het is hem echter, hoe zwaar hij ook
zijn mangaan-tint maakte, niet gelukt een echt diep zwart te bereiken. De maker,
Antoon Zieremans, moet ongeveer 18 jaar geweest zijn, toen hij dit stuk vervaardigde,
waarschijnlijk zijn proefwerk om in het St. Lucasgilde te worden opgenomen. De
beschildering is uit een technisch oogpunt dan ook zeer curieus en wijkt sterk af, van
wat wij gewoon zijn, bij het Delftsch waar te nemen. Er komt ook een harde kleur
oranje-geel voor, die waarschijnlijk goud verbeelden moet. Wie verstand heeft van
Delftsch blijft altijd vol verbazing en bewondering voor dit bordje staan, welks
zeldzaamheid en bizonderheid meer waardeering verdienen dan zijn schoonheid.
Materiaal en glazuur zijn beiden zeer grof. Men gevoelt, dat het Delftsch binnen
ieders bereik is gekomen en dat het er om gaat om de prijzen laag te houden, ten
einde aan de moordende concurentie met het uit China geïmporteerde porselein en
het uit Engeland aangevoerde steengoed het hoofd te kunnen bieden.
Het hoogtepunt der Delftsche plateelbakkerij moet men ongeveer bij de
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AFB. 8 - SCHOTEL VAN SERVIES VAN DEN KONING VAN PRUISEN, POLYCHROOM DELFTSCH ± 1710,
GEMERKT A. PIJNACKER. AFB. 9 - POLYCHROOM DELFTSCH BORD VAN SERVIES DER FAM. NAHUYS,
1727. AFB. 10 - IDEM FAM. VAN BEUNINGEN ± 1690. AFB. 11 - DELFTSCHE PRINSJES-KRUIK ± 1674.
BLAUW
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AFB. 12 - DELFTSCHE PLAKETTE ± 1687, BLAUW MET ANDERE KLEUREN. AFB. 13 - LAAT-DELFTSCHE
PLAKETTE ± 1730. AFB. 14 EN 15 - SCHENKKANNETJE EN KOMMETJE MET WAPEN VAN ENKHUIZEN,
POLYCHROOM DELFTSCH, DOOR L. VAN EENHOORN, ± 1690
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intrede van de 18de eeuw zoeken. Nog steeds is men bezield met de zucht om het
echte porselein te maken en geen moeite is er te veel om proeven te nemen en zoo
zorgvuldig mogelijk de Oostersche voorbeelden te copieeren. Naast China is het nu
ook Japan, dat zijn invloed doet gelden. Speciaal het Arita of Imari-porselein diende
tot voorbeeld. De harmonie van roode en blauwe onder-glazuurtinten, vermengd met
een zacht geel, groen en aubergine, die door opmoffelen worden aangebracht,
scheppen een geheel nieuw kleurenpalet, dat in dit land van schilders wel een groote
bewondering moest wekken. En ook nu nog, na zooveel eeuwen is het een zeer groot
genot, naar die rijke en levendige tinten te kijken, op de kostbaarste stukken nog
verlevendigd met goud. Welk een voornaamheid, welk een cachet bezitten deze
stukken, waarvan verscheidene het zoo beroemd geworden merk A.P.K. voeren, en
waarvan we dus weten, dat ze aan het palet van Adriaen Pijnacker hun diepe, bezonken
kleuren danken. We zien dan, dat we voor de allerbeste stukken tot 1693 moeten
terug gaan, tot den tijd dus, toen Pijnacker nog meesterknecht was van ‘De twee
Scheepjes’. Het rijke goud-decor, dat nog nagenoeg niets door den tijd geleden heeft,
stempelt deze voorwerpen tot uiterst kostbaar - reeds in den tijd van hun vervaardiging.
Het palet van Pijnacker is vroolijk en krachtig. Hij werkt op een mooie, melkachtige
tinglazuur, die aan zijn kleuren alle recht doet wedervaren. Bovendien is hij een
meester in de ornamentiek. Treffend is de vaste hand waarmee hij zijn teekening
neerzet, geen aarzeling of siddering valt ergens te bespeuren. Dat Pijnacker trouwens
reeds in zijn tijd een groote vermaardheid moet hebben bezeten, bewijzen de
opdrachten van vorsten en hooggeplaatste personen, zooals we in de collectie Klatte
bewezen vinden. Een groot deel, doch stellig niet alle stukken zijn door Pijnacker
gesigneerd. Als het vroegste Pijnacker-stuk in de collectie moeten we wel den
magnifiquen schotel beschouwen, die onder het wapen de spreuk Vivit. Post. Funera.
Virtus. draagt (afb. 4). Opvallend is het rijke gebruik, dat Pijnacker hier van goud
gemaakt heeft, hetgeen helaas op de afbeelding niet tot zijn recht komt. Ook de
sierlijk gegolfde rand is fraaier in werkelijkheid, dan de foto toestaat te zien.
De enorme schotel van het uitgebreide servies, dat Frederik, koning van Pruisen,
bij Pijnacker liet vervaardigen (afb. 8) vertoont ditzelfde uitnemende gevoel voor
decoratie van dezen kunstenaar. Havard schrijft dit servies toe aan Frederik den
Groote, doch deze kwam eerst in 1740 aan de regeering, terwijl Adriaen Pijnacker
reeds in 1707 gestorven is. Hier klopt dus iets niet. Of het servies werd besteld in de
werkplaats, die den arbeid van Pijnacker voortzette, of het werd niet door Frederik
den Groote, doch door diens grootvader, Frederik I, die in 1713 gestorven is, in de
beroemde Delftsche werkplaats besteld. Daar echter het merk van Pijnacker niet
ontbreekt, valt voor dit laatste nogal wat te zeggen. Ofschoon het aan den anderen
kant
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een bekend feit geacht kan worden, dat in de werkplaats van een beroemd kunstenaar,
ook na diens dood nog wel zijn merk gebezigd werd. Het naamcijfer: Fredericus
Rex, is geheel tot ornament verwerkt, daartusschen treft men den dubbelen gekroonden
adelaar. Om het medaillon met het wapen is een lauwerkrans, met blauwen band
gebonden, heengelegd. Daar slechts weinige stukken van dit servies in omloop zijn
(er bevindt zich een bordje in het Haagsch Gemeente-museum en een ander in de
collectie Clainpanain te Rijsel) kan men ze tot de meest waardevolle van de collectie
rekenen.
Er zijn in Delft meer serviezen voor vorstelijke tafels vervaardigd, wel een bewijs,
hoe goed het product der Hollandsche fabrieken stond aangeschreven. Het bord met
het wapen van Louis Alexandre Bourbon, graaf van Toulouse, vertoont de Fransche
koningslelie in goud tegen blauwen achtergrond. Ook hier weer de in rood uitgevoerde
lauwerkrans met het blauwe lint.
De invloed van het Imari-porselein valt zeer duidelijk te bespeuren in het bord
met het wapen der familie van Beuningen (afb. 10). Nog curieuser wordt ons dit
bord, wanneer we nagaan, hoe het door Mr. Coenraad van Beuningen, onzen
extra-ordinaris gezant bij het Engelsche hof van Jacobus II, besteld moet zijn. Hij
was een sympathieke persoonlijkheid, deze Coenraed van Beuningen, die zich niet
alleen mengde in den fellen concurentiestrijd tusschen de fabrieken van Lambeth en
Delft (in de eerste werd het Delftsch nagemaakt) doch bovendien van zijn geniale
gaven als burgemeester van Amsterdam op onweerlegbare wijze heeft blijk gegeven.
Toen Coenraed van Beuningen dus in 1686 zijn tweede huwelijk sloot, dat hij met
Jacoba, Victoria Bartholotti van den Heuvel aanging, moet hij zich te Delft een
eetservies hebben laten vervaardigen, waarop zijn familiewapen voorkwam. Prachtig
is de bewerking van den rand met Japansche motieven in acht paneelen.
Ook het bord met het wapen der familie Nahuys (afb. 9) interesseert ons. Het hoort
tot de beste periode van het Delftsch en staat de Pijnacker-borden zeer na. Dit bord
behoort tot een servies, dat vervaardigd werd bij het huwelijk tusschen Ds. Petrus
Nahuys en Sara Katharine van Hoecke, welk huwelijk in de Kloosterkerk te 's
Gravenhage werd gesloten. Het servies is gedateerd 1719, dus twaalf jaar na den
dood van Pijnacker. Een bijzonder mooi uitgevoerd monogram versiert den achterkant,
terwijl op den voorkant de voorletters van bruid en bruidegom prijken. Het zal dus
wel een zeer deftig huwelijk geweest zijn. Een tragische bijzonderheid is stellig, dat
het jonge vrouwtje reeds het volgend jaar kwam te overlijden.
Naast de meerkleurige Japansche voorbeelden breken nu ook de polychrome
Chineesche zich baan. Het bloemetje van het ‘famille rose’ treft men op vele stukken
Delftsch uit deze periode, even als de helkleurige vogels. Een goed voorbeeld van
dit type vormt een kwispedoor, prachtig uitgevoerd
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in rose, rood, geel, blauw, zwart, groen en goud. Ook het Westersche schelpmotief
komt in combinatie hierbij voor, zoodat het stuk een vermenging van Oostersche en
Westersche siermotieven te zien geeft.
Een uiterst curieus stuk is het handenwaschkommetje met daarbij behoorend
kannetje (afb. 14 en 15), zooals ze aan de groote feestmaaltijden gebruikt werden.
Lambarthus van Eenhoorn is de maker van dit servies, waarop het stadswapen van
Enkhuizen voorkomt en een viertal alleraardigste landschapjes. Ook het schelpmotiefje
vinden we hier terug.
Het exemplaar der collectie Klatte is echter nog om iets anders merkwaardig,
namelijk de gecannelleerde uitvoering, die ons weer wijst op het verband, dat bestaan
moet hebben tusschen de Delftsche werkplaatsen en die van Lambeth, in de nabijheid
van Londen. Deze Engelsche werkplaats werd door een Delftenaar, Johan Ariëns
van Hamme gesticht. Juist in Lambeth waren deze cannelures bijzonder geliefd.
Later zullen we ze bij het Wedgwood weer terug vinden. Van deze Lambethschotels
schrijft de heer Delcourt: ‘Diepe schotels met gecannelleerde, omgebogen rand en
ook enkele fraai gemodelleerde kannen, die door de handelaars steeds als Delftsch
worden aangeduid, doch die men zonder veel kennis op den eersten aanblik reeds
als iets geheel aparts rangschikt.’
Tot dezelfde groep waartoe dus kwispedoor en handenwaschstel behooren, moet
men ongetwijfeld ook het zeer mooie bord rekenen, dat een Delftsch koetje te zien
geeft en waarschijnlijk ook tot het werk van Lambartus van Eenhoorn gerekend moet
worden. Uit een oogpunt van decoratie is dit bord al even feilloos als de overige
stukken van deze groep. Vergelijkt men het echter met de Pijnackerborden, dan valt
een gansch andere stijl op. De kleur is veel fletser, ofschoon uitstekend van onderlinge
harmonie. Heel eigenaardig is het typische Delftsche koetje, dat hier als een soort
wapen dienst doet. Wel een bewijs, dat men deze dierfiguren, die thans zoo gewild
zijn bij de verzamelaars, tot deze periode, dus omstreeks 1700 moet rekenen. Ook
de collectie Loudon is zulk een bord rijk.
Omstreeks 1750 zitten we midden in de vervalperiode. De bordjes getuigen hiervan.
Ze zijn grof en de glazuur vertoont een koude groenachtige tint. Ze zullen ook in den
tijd, toen ze vervaardigd werden wel niet kostbaar geweest zijn. Ook de kleuren zijn
hard en weinig met elkaar in harmonie. De slotfaze van de Delftsche
aardewerknijverheid was helaas geen glorieus einde. Duidelijk leggen deze stukken
getuigenis af van de pogingen om door vermindering van kwaliteit te trachten de
oude industrie nog te redden en een goedkooper product te leveren, dat zich op de
markt kan staande houden.
Tevergeefs. Het aantal werkplaatsen gaat steeds meer achteruit, tot bij den aanvang
der negentiende eeuw nog slechts een enkele de oude traditie voortzet.
(Slot volgt)
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Jacobus
door E.G. van Heusden
Nu ligt hij geveld.
Wij hebben allen zijn kristallen stem gehoord, rein,
ruim, en door een wereld vol van zon,
als de donkere tonen-regen van het carillon
uit een toren boven een hollands plein.
Nu ligt hij geveld.
En aan het bed, waarop zijn oude lichaam lag,
kwamen de gestalten van zijn leven staan.
Een kleine rode bol boven een zwarte tabberd, ontdaan
van heel de weelde dezer wereld, en vol ontzag,
dat zon en nevel boven een blauwend slootje hing,
dat het gras groen boven een donkere rollaag groeide,
de gouden schijnsels wonderbaarlik openbloeiden,
uit een winkel, waar hij weifelend binnenging.
En een oude dokter, boog zich over een koortsend kind,
ernstig en stil tegen de moeder van dit groot gezin.
'n Meisje dat huilend aan dikke donkere rokken hing.
Geladen spanning. 'n Koortsdroom, die verzwindt.
Dan: 'n jonge kerel, zwaar van wilde dromen,
Gaande van muur tot muur, voor een sinister, gebogen mens,
(zijn vlees geworden angsten) uitschreeuwende z'n wens,
z'n leven, de weerbarstige geheimen tegen de lome
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handen van dit lichaam van gestorven hard verlangen.
Donker, 'n lantaren, 'n witte burnous, goud omgloord,
en de macaber wilde dans, zwart en huiverend door 't
witte zonlicht van de hete nauwe stratengangen.
Herreizen dit droef gebied, in een herboren staat,
Dromend en helder, samen met het liefst bezit.
'n Ezel, wijsgerig; en akuut zijn dol-bezeten drift;
een paknaald, die in de wijde werelden verloren gaat.
De groei, vervaarlik door het witte rijk.
'n Koffer, die, verlaten, bergt zijn klein geheim.
Dwalen, o Zebedeus, zeeën over en onberijmde landen. 'n Zaadparachute zakt mild achter een zwarte dijk.
'n Toren en een nacht en een reus, die zingt.
Ruigrok met de dwaze schatten van zijn zak.
'n Kind, dat verloren over de aarde gaat, vlak
langs zijn voet. Hij verdwijnt in de nachtlike wind.
Nu is de eindelijke reis volbracht.
En in de wijde vang van zijn mantel ligt
stil naast hem het kind, dat met klaar gezicht
de wereld tegen ging, en nu is omgebracht.
Maar Zebedeus, die groot over de aarde gaat
glimlacht en herziet de helder witte sferen,
waaruit de dromen van dit leven keren.
De aarde is los. Hij heft het mild gelaat.
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De gevangene
door M.H. Székely-Lulofs
ERGENS, nog onder den horizontlijn, begon het daglicht te gloren. Het duister van
den nacht werd door een onzichtbare hand weggeschoven. Een vaag roode tint gleed
in het grauw van den ochtendschemer. Een rood, dat dieper werd, warmer werd,
heller werd, een groeiend schijnsel, omhoog rijzend uit de donkere afgronden rondom
de aarde.
Een haast onmerkbare beweging beefde door de roerlooze nevels, die als witte
doodsluiers om het oerbosch hingen. Heel langzaam, aarzelend haast, of een huivering
hen doortrok, gingen zij zich vervormen; gingen zij zich keeren en wentelen, als
konden zij van den warmen, broeienden bodem niet loskomen. Maar eindelijk dan
toch, hieven zij zich, trokken op naar de wijd opengespreide, in elkaar grijpende
kruinen, sidderende dauwdroppels achter zich latend, en dreven nog een wijle door
de hooge toppen, hakend soms met witte flarden aan een uitstekenden tak. Dan stond
het woud daar, stoomend in het snel en ál sterker groeiende daglicht, dat zich als een
doorbrekende vloed over den horizont heenstortte, een bloedroode, heete golf van
nieuwen zonneschijn, waarin die gansche wildernis ten vuurdoop onderging. Rood
en goud hieven zich de boomenreuzen, omhoog rijzend uit die vuurzee naar den
brandenden hemel, smachtend naar de loutering van dit eerste dagbegin....
En tegelijk brak uit het diep-donkere hart van het bosch een klokkend voortrollende
klankenstroom los: een staccato van roepende apenstemmen, diepe en hoogere, elkaar
overklinkend, in elkaar verglijdend, wègglijdend en weêromkeerend in eindeloos
zich herhalende echo's.
Opeens was het land ontwaakt. Opeens riep daar het leven met een stem vol van
duister, eeuwenoud geluid, een triestig klinkende weemoed, die als een
huiveringwekkend geheimenis uit de schemerdiepten van het oerwoud opschreeuwde
en schreeuwend daarin weer verging.
Dan stierf het roode zonlicht weg. Doofde uit. Werd goud, werd geel, werd wit
als geblakerd metaal, in den strakken glansblauwen hemel, een onmetelijke koepel
van azuur over het eeuwig groen van de eeuwenoude boomen. En de apen zwegen....
Het was dag.
Het was dag. De zon rees. De hitte groeide. Woekerde op van alle kanten: uit den
vochtigen, broeiwarmen bodem, uit de omstrengeling van verstikkende lianen, uit
de omhelzing van de boomkruinen, uit de zonnestralen, die als lange gloeiende armen
het land omvatten in versmorende liefkoozing. En in deze liefkoozing werd het alles
stil, werd het ademloos, roerloos en aandachtig; stonden de boomen in overgegeven
peinzing gansch bewegingloos in de beweginglooze lucht, die heeter werd, ál heeter
en langzaam in deze
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hitte aanving te sidderen tusschen het zwijgende woud en den zwijgenden hemel....
Hoog, in de ruige woekering van een grooten boom, zat de reus-aap. Ze had haar
machtige schouders wat opgetrokken, daartusschen dook de kop met het breede, lang
uitgegroeide gezicht, waarin de oogen en de platte neus onmatig klein waren tegenover
de geweldige kaken en den reusachtigen mond. Haar ronde, bruine, wimperlooze
oogjes spiedden knippend en rusteloos om zich heen. Haar lange, lange armen reikten
af en toe met een langzame beweging naar een knop of een vrucht, die ze afrukte en
verkauwde tusschen haar ontzettende, breede, gele tanden. Harde, grove haren
begroeiden haar lichaam, maar lieten hier en daar de tanige, gerimpelde huid zien.
Onder de zwaarte van haar bovenlichaam gingen haar heupen en beenen te niet. Als
ze zoo zat, in elkaar gedoken, tusschen de schaduwen van al die blâren en ranken,
leek ze een vergroeide, groteske reus; niet eens dát.... leek ze niet anders dan een
gruwzamen klomp schouders met een wanstaltig hoofd, waarin nu en dan de gele
tanden grijnslachten. Die grijnslach was een waarschuwing. Een stille, zwijgende
dreiging tegen iets, dat haar felle oogjes in de stille woekering ontdekt hadden. Ze
trok dan nog iets meer haar schouders op, rekte haar onderkaak uit en spiedde roerloos,
geluidloos wachtend, met vooruitgestoken hoofd. In de warrige haren van haar borst
bewoog iets, klonk een klein geluidje. Ze antwoordde kort, knorrend bijna. Maar een
onzegbare teederheid was in dien eenen stompen klank. En het jong klemde zich nog
inniger vast aan het zwartbruine haar, dat hier en daar rood verkleurd was, greep nog
steviger met zijn knellende, vingertjes in de plooien van de dorre, lederachtige huid.
Weer stootte de moeder dien korten klank uit. Het jong hief zijn kopje, zocht met
zijn kleine, ronde oogjes, waarvan de leden nog rozig waren, den blik van zijn moeder.
Zij boog nog verder haar hoofd, boog het wat schuin en keek lang en diep aandachtig
naar dat kleine wezen, dat ze kort geleden haastig en angstig gebaard had en sinds
dien met zoo'n matelooze toewijding aan haar groot, mismaakt lichaam droeg. Ernstig
bleef ze kijken, in warme toegewijde opmerkzaamheid, verzonken in die aanbidding,
omvat in die geheiligde koestering, die moederweelde is. En dat werd als een zoete,
warme bron, waaraan het kleintje zijn lippen zette en zoog, rustig, gelukzalig zoog,
tot het verzadigd was en met dichtvallende oogleden daar indommelde, zijn handjes
vastgeklemd in de moederhuid. Zij bleef dan waken. Een van haar lange armen
vouwde zich over haar borst. Haar schouders en hoofd werden als een onneembare
schans voor dat kleine, teedere leventje, dat zij beschermen moest. Zoo dook zij weg
tusschen de takken en de blaren, alleen héél even haar onderkaak strekkend als er
een geluid was: als een blad naar beneden warrelde, als een afgeknaagde vrucht
neerviel, als een tak kraakte. Maar als er een grooter geluid was: de schreeuw van
een dier, geritsel, gesis van
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een slang, of het knersend wiekengeruisch van een neushoornvogel, dan trok ze haar
bovenlip op en grijnsde, toonde haar ontzettende, donkergele tandenrij. Dikwijls ook
boog ze haar hoofd, bezag in stomme extase het slapend jong, bezag dat afschuwelijk
leelijke, gerimpelde ouwe-mannetjes gezichtje, dat zoo vol vertrouwen en argeloos
aan haar borst lag en een wijd gevoel van voldaanheid welde in haar op, omdat ze
voor dit schepseltje elke seconde van haar bestaan moest offeren.
Dat er geen ander weten of willen meer was, dan voor zichzelf en dit kleine leventje
te zorgen, had haar in de sublieme eenzaamheid van absolute concentratie gedreven.
Zij werd vijandin voor al wat buiten deze isolatie leefde en al wat dáár leefde werd
vijand voor haar. Ook de verdeeldheid, die in haar leven was geweest: het springen
en klauteren door de boomen, het zoeken naar voedsel, het stoeien met kameraden,
het vernielen en vernietigen van planten en dieren en eindelijk die korte, gloeiende
strijd met het mannetje, dat eene moment van zoetst volbrengen... dat àlles had opééns
opgehouden te bestaan. Daar was opééns niet anders meer geweest dan dat eenig en
zoo zeker geweten besef: moederschap! ....
Een rust was toen in haar neergedaald. Ze werd aandachtig, stil, omzichtig. Ze
ging gevaar ontwijken. Ze ging zichzelf sparen, beschermen, om dat leventje, dat
binnen in haar begonnen was. Ze werd lui, doezelig en indolent. Maar ze werd ook
opmerkzamer, bedachtzamer. Ze kroop weg in de dichtste schaduwen, dáár, waar
het gemakkelijkste voedsel was. En daar wachtte ze. Ze ging in tot die woestijn,
waarvan alleen zij de oase kende en in die uiterste eenzaamheid baarde zij het jong,
angstig spiedend naar gevaar voor zíjn leven, nog éér hij heelemaal ter wereld was,
haar pijnen verbergend in domp gekreun om de aandacht van anderen niet op zich
te vestigen....
Donker was die nacht om haar geweest. Donker en met duizend geluiden van
vernietigd en herschapen worden. Ze had den krijtenden wellust der tijgers herkend,
het monotoon kauwen van de olifanten, het lokkende, hooge roepen van het hert, dat
zijn wijfje verlangt, den laatsten gil van den ouden, zieken aap, die geen kracht meer
heeft zich aan een tak te klemmen en naar beneden stort, om te sterven aan zijn
afschuwelijk noodlot: weggevreten te worden door de millioenen mieren, die op hem
afstormen, zoodra hij op den weeken, warmen, schimmelenden bodem ligt; ze had
het steunen en kermen gehoord van het wilde varken, neergeslagen door een tijger,
het klagelijk piepen van een jonge rat, die door een uil verslonden wordt.... En
tusschen dat alles had ze rillend en verschrikt geluisterd naar het gekreun, dat uit
haar eigen gemarteld lijf opklaagde.... Tot ook dát opééns ophield. Tot een stil en
weelderig geluk haar overvloeide, over alles heenvloeide en alle andere besef doodde.
Tot zij in haar groote, harige handen dat natte, onbegrijpelijk weeke lijfje had gevoeld
en opeens met zuiver instinct geweten had, hoe zij dat moest schoonlikken en
koesteren en voeden.
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Met het eerste bloedroode zonlicht was dit nieuwe leven begonnen en sinds dien was
er niets anders meer. Ze wist niet meer of de krijtende kreten, het paren der tijgers
was. Ze wist niet of dat stage kauwen het vreten was van de olifanten. Ze herkende
nóch het roepen van het hert, nóch den doodskreet van den aap, nóch den laatsten,
bitteren strijd van het wilde zwijn, nóch zelfs het erbarmelijk piepen van den rat. Ze
wist maar één geluid: gevaar! Ze kende maar één vijand: den ándere! Ze besefte maar
één doel: zichzelf óm het kind! En hierin was alle geluk, alle eenheid, alle volmaking...
Om haar heen stond het oerwoud. Over haar heen stond de eindelooze hemelkoepel.
De tijd nam haar in zich op. En zoo leefde ze voort in de ononderbroken regelmaat
van dag en nacht, van licht en duisternis en wist van niets anders meer dan van voeden
en beschermen.
***
Toen kwam de verandering....
Vreemde klanken werden door de echo's nageroepen. Vreemde stemmen, vreemde
stappen, die door de stilte van het oerbosch gingen. En in die stilte groeide een nieuwe,
vreemde vrees. Het woud weerde zich. Het wond zijn lianen en woekerplanten tot
een stevig harnas. Het keerde zijn dorens naar buiten. Het spreidde zijn donkerste
schaduwen ten toon. Het dreigde met zijn duizend geluiden en stemmen. En ook de
dieren.... ze werden opeens één tegen dat vreemde, dat instinctief geweten werd als
een vijand. In hun altijd speurend opletten was een nieuwe aandacht gekomen.
Verschrikt hieven zij den kop, luisterden met hijgende flanken, met trillende ooren
en onrustige oogen, inelkaar gedoken, klaar tot vlucht of verweer.
Boven in haar boom luisterde ook de aap. Ze sperde de wijde vleugels van haar
platten breeden neus, tuurde zwijgend, met vooruitgestoken hoofd en kleine,
knippende oogen door het dicht gebladerte. Ze trok haar schouders omhoog, drukte
haar eene groote hand op het kleine lijfje aan haar borst. Het kleintje maakte een
klagend geluidje. Knorrig gromde de moeder. Maar er was angst in haar stem en
waarschuwing en het jong kroop dieper weg tusschen de lange, stijve haren, klemde
zich vast, drukte zich tegen de breede, beschermende moederborst. Met haar anderen
langen arm boog ze de takken wat opzij, keek neer in den afgrond onder haar. Daar
gingen de nieuwe, nooit geziene wezens.... Ze schreeuwden en sloegen tegen de
stammen der boomen. Dreunend galmden de bijlslagen door het bosch, honderd maal
weerkaatst. Toen stortte de eerste boom om. Donderend geweld daverde tot in het
hart van het woud. Takken scheurden van hun kroon. Kleinere stammen werden
ontworteld. Klimplanten werden uiteen gereten. Na dat ontzettend geweld was er
een moment stilte. Een bevende, trillende, ademlooze stilte.... waarin de hartklop
van de natuur een paar seconden ophield. Het was of het bosch terugweek, of de
aarde te zamen kromp, of de
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hemel sidderde.... opééns voor dat woest vernietigen van menschenhanden. De dieren
doken in mekaar. Drukten zich in de schaduwen. Slopen weg. Glipten door de dichte
woekering. Ook de aap hief zich. Langzaam ging zij overeind staan op haar tak. Een
gedrongen reuzengestalte, die met haar dreigende breede schouders en haar grillig
lange armen, een schrikwekkende, over-geproportionneerde droomschim leek in die
hooge, vlekkige schaduwsels van het oerbosch. Ze boog haar hoofd omlaag, trok
haar bovenlip op en grijnsde haar verschrikkelijken, gelen grijnslach. Toen dook
haar hoofd weg tusschen haar schouders en ze stiet een dof, grommend gebrom
tusschen haar tanden door. Het kleintje verborg zijn gezichtje, drukte zijn platten
neus nog platter tegen de harde huid van zijn moeder en tusschen de rossig verkleurde
borstharen losten zich alle vormen van zijn nog rossig lijfje volkomen op.
Langzaam, met logge bewegingen, begon de aap zich te verplaatsen. Ze heesch
zich op aan de dikke, sterke takken, ging over die takken een eind op handen en
voeten, haar hoofd, speurend vooruitgestoken. Soms gleed ze behoedzaam langs een
stam neer, tot ze steviger steun vond voor haar groot gewicht. Soms, voorzichtiger
nòg, schoof ze half zittend voort. Ze overwoog elken stap. Ze beluisterde elk geluid.
Haar onrustige oogen zagen elke lichtvlek, elk schaduwdeeltje. Dan gaf ze een kort,
onderdrukt geluid. Het kleintje antwoordde. En ze sprong. Ze sprong met één
reusachtigen zwaai van haar boom over op een anderen. Een doffe plomp was in de
boomkruinen. Sterk geritsel van blâren, of een plotselinge wind ze schudde. Daarna
stilte. Tezaam gedoken wachtte ze.... Maar daar kwam weer de vijand, langzamer
haar volgend, haar opjagend met geschreeuw en bijlslagen. En weer ging ze over
een langen tak, omzichtig, tastend, wegend elken stap, elk zintuig tot uiterste werking
opgevoerd. Telkens waarschuwde ze het jong, dat even antwoordde met zijn klagende,
kleine stem. En dan sprong ze. En weer was er die korte, doffe plomp. En weer dat
gedruisch in de kruinen. En weer de stilte. Wachtend. Gespannen. Hijgend. De stilte
vol nadering van den dood.... En wéér de stemmen.... Nog altijd de jacht. Nog altijd
gevaar....
Nu ging ze zwijgend, maar met hoog opgetrokken bovenlip, het voorhoofd laag
neerkomend boven de oogen. En ook het jong zweeg. Alleen zijn handjes knepen
als kleine schroeven in het moedervleesch. Nog eenmaal sprong ze. Ze keek om zich
heen. Het was de laatste boom. Rondom waren de boomen gekapt. Achter haar
kwamen haar vervolgers. Ze klom naar den bovensten, hoogsten tak. Langzaam, met
groote, traag-plompe bewegingen. Daar dook ze in mekaar, grommend, luider nu,
dat het omlaag grolde langs den stam. Bij elken bijlslag gromde ze....
De echo's riepen deze geluiden na, mengden ze dooreen tot het huiveringwekkend
rhythme van een noodlots-prelude.
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Toen zwaaide de boom....
Ze greep zich vast in zijn takken. Greep ook het kind aan haar borst. Wist een
oogenblik niets meer, dan den suizenden, krakenden val omlaag.... Wist niets meer,
dan alleen, dat ze haar lijf krommen moest òm het jong heen, behoedend,
beschermend, alle letsel voor hèm opvangend... En dan de pijn...
Duizendvoudige, brandende, stekende, bonkende pijn over haar heele lichaam, in
haar hoofd, dat dreunend neersloeg op den grond. Ze brulde. Brulde, dat de lucht er
van sidderde. Ze boog haar hoofd achterover, grijnsde met al haar tanden en kiezen.
Ze verweerde zich dol en woedend tegen het net, dat over haar heen werd aangehaald.
Geschreeuw. Getier. Stompen en slagen. Het jong schreide zachtjes. En weer brulde
ze, greep met laatste krachtinspanning het net, wilde het kapotrukken, kapotbijten.
Ze liet alle voorzichtigheid varen. Het was het laatste, radelooze, onoverwogen,
wanhopige verweer. Ze rolde zich over den grond, tot ze niet meer kon. Gebroken
ribben staken hun scherpe punten binnen in haar lijf. Schuim en bloed kwam op haar
mond. Bloed liep warm en kleverig tusschen de stijve, harde haren...
Het werd donker om haar heen. Nog eenmaal tastte ze naar het jong. Voelde zijn
bevend lijfje.... Nog eenmaal kreunde ze. Toen werd alles stil...
Even kwam ze tot bewustzijn als ze haar óverlaadden in een groot hok met ijzeren
tralies. Haar oogen vielen open en weer dicht. Ze zocht.... Maar iets weeks en warms
bewoog aan haar borst. Met een zucht liet ze zich terugglijden in die duisternis van
niets meer weten.
In den nacht werd ze wakker. Bij elke beweging sneed de pijn door haar heen. Ze
bleef liggen, waar ze lag, in een hoek van de kooi. Door haar gekreun klonk soms
een ander gegrom. Dan antwoordde het jong en eenmaal, met groote moeite bewoog
ze haar eene hand en legde die op het kleintje, dat dan haar borst zocht en zoog....
zich gulzig volzoog en verzadigd insliep.
Ze lag den heelen nacht wakker, zonder zich te verroeren. Een diep instinct zei
haar, dat ze dit af moest wachten, geduldig af moest wachten. Het bloed kookte in
haar aderen, joeg kolkend door haar heen. Ze had dorst. Brandend lag haar tong in
haar mond. Maar ze bewoog niet. Er was immers alleen maar dat ééne doel: zichzelf
bewaren òm het kind.... Om het kind, dat ze dien duisteren, verschrikkelijken nacht
uit de duistere smarten van haar eigen lijf gebaard had....
Ze zag het oplichten van den nacht. Ze zag het gescheiden worden van hemel en
aarde. Zag het ontwaken van de dingen daarbuiten. Ze voelde de ochtendkoelte klam
en vochtig over haar bevend, heete lichaam. Ze vouwde haar armen over de borst
om het kleintje te warmen. Ze kreunde daarbij. Bloed liep in haar mond. Met korte
rukken stootte de adem uit haar platten, vlakken neus. De pijn sneed door haar heen
als met gloeiende messen. En even sloot ze de oogen. Voelde dan de haastige slagen
van het kleine hartje tegen het hijgende zwoegen van haar eigen hart. En dit was de
geruststelling. En de
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balsem. De angst bedaarde in haar. Over de pijn gleed een ander gevoel van
wonderdadige geneeskracht. Ze keek naar buiten. Bloedrood licht viel tusschen de
tralies naar binnen. De zon rees. De hitte groeide en verwarmde haar. Het was dag
geworden.
***
Menschen kwamen om haar kooi heen staan. Spraken tegen haar, staken met stokjes
naar haar. Ze trok alleen haar bovenlip op, liet haar dreigende tanden zien. Ongerust
wist ze, dat ze weerloos was. Maar het kind was onvoorzichtig, kende geen gevaar.
Het deed een paar stapjes naar de tralies toe, stak zijn handje uit, liet dat grijpen door
een menschenhand, liet het streelen en maakte zachte geluidjes daarbij. Maar de
moeder gromde opeens, trok het met één ruk naar zich toe en kreunde zóó om die
beweging, dat de menschen geschrokken achteruit stapten. Ze bleef grommen tusschen
haar opeen gebeten tanden door....
Maar de dagen vergingen. Langzaam sleet de pijn weg. Langzaam kreeg ze weer
macht over haar spieren, die allengs hun stijfheid verloren en weer soepel werden.
Soms zat ze tegen de tralies aan. Beknauwde ze met haar tanden, rukte er aan met
haar ontzettende handen. Ze begreep niet wat dat was. Wist alleen, dat deze plaats
klein was. Te klein was. Te nauw. Dat ze haar hoofd stootte als ze overeind ging
staan.
Dikwijls ging ze rusteloos heen en weer. Twee groote stappen heen. Twee groote
stappen terug. Ze ging op handen en voeten, in eindelooze herhaling, heen en weer,
heen en weer. Op de groote knokels van haar ruige handen ging ze. Of soms schoof
ze voort met die zonderlinge halfzittende houding. Ze moest beweging hebben.
Voelde beklemmend het beperkte van de ruimte. Haar spieren vroegen om werk.
Haar lichaam wilde zwaaien, zich ophijschen, zich rekken met bultende pezen....
wilde eindelooze afstanden afleggen door breede, plat-opengroeiende boomenkruinen.
Dan, plotseling hield ze op, bleef zitten, één hand om een tralie, haar hoofd gebogen
tegen de ijzeren stangen. Doodstil zat ze zoo, in versteende roerloosheid. Ze staarde
naar buiten. Staarde naar de verte. Dáár was het oerbosch. Vage geluiden klonken
er uit tot haar door. Maar ze bewoog niet. Een onbeschrijfelijke weemoed groeide
in die kleine, ronde, strakke oogen. En in die bruine, kralerige oogen, waarin zelfs
nooit de schaduw van wimpers was gevallen, groeide nu een schaduw van binnen
uit, alsof diep in dat misvormde, afstootend leelijke lichaam een ziel aan het worden
was en haar donker heimwee door de pupillen heen uitzond naar dat verre, zichtbare,
maar toch onbereikbare, zoo onbegrijpelijk verloren gegane geboorteland.
Soms kwam dan een mensch voor haar staan. Een man. En ze trok haar bovenlip
op, toonde haar ontstellend gebit.
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‘Kijk, ze lacht....’ zei de man en wist niet, dat dit dreiging was. En ook de man lachte
en liet daarbij z i j n gebit zien. Dan schrok de aap. Blikte angstig om naar het jong,
keek weer naar dien vijand, die zijn tanden toonde....
Maar het jong leerde het hok als zijn eenige wereld beschouwen. Geen herinnering
aan vrijheid of ruimte verstoorde zijn leven. Het groeide. Het sprong en klauterde
op zijn moeder, heesch zich op aan de sterke, ruige haren, klom op haar hoofd, danste
op haar schouders. In het begin deed haar dat nog pijn. Dan gromde ze, maar nam
met ontroerende voorzichtigheid het kind van haar stoeren nek, drukte het aan haar
borst, beneusde het, vlooide het.
Later glipte het kleintje door de tralies naar buiten. Huppelde op het dak van de
kooi rond. Ongerust en gejaagd liep dan de moeder heen en weer, drukte haar breed
gezicht tegen de stangen, trachtte te zien, waar haar jong was. En haar waarschuwende
stem lokte het terug, bij zich, binnen de veilige grenzen van haar nooit sluimerende
aandacht. Ze wist ook, dat de menschen allerlei verkeerde dingen deden met het
kleintje. Ze gaven het pisangs en hij stak die zoo maar in zijn mond, propte groote
stukken in zijn wangzakken. Met een kreet had ze zich op hem gestort, had met haar
groote vinger alles uit zijn wangzakken gehaald, had het fijngekauwd en hem deze
brij toen bij kleine beetjes gegeven. Daarbij had ze argwanend telkens opgekeken
met haar kleine, knippende oogen naar den man, die haar dit alles zag doen en daarbij
zijn tanden toonde....
Maar ook déze angst sleet tenslotte. Er gebeurde nooit iets gevaarlijks. Ze ging
wennen aan dien grijnzenden man, die haar toesprak en haar eten en drinken bracht.
Die met het jong speelde en het haar weer terug gaf. Ze leerde een klank van hem
verstaan: Myriam. Myriam, dat was haar naam. Als hij dat zei, hief ze haar hoofd,
staarde met strakken ernst in zijn oogen. In haar keel borrelde een zachte toon. Soms
ook rekte ze haar onderlip ver uit.... Dat was haar grootste blijk van vertrouwen en
sympathie. En misschien met dezen laatsten angst, sleet ook het heimwee. Wel bleef
die schim van verren weemoed in haar oogen, maar het werd meer een groote, groote
ernst. Er waren zoo véél dingen in haar leven gebeurd! ....
Het jong groeide. Het zoog niet meer zoo vaak. Het had de moederborst eigenlijk
niet meer noodig. Het kon best leven op ander voedsel. Dat zei op een dag de man
tegen haar. Ze keek hem spiedend aan. Opeens vlamde argwaan in haar op. Een
redelooze angst trilde door haar heen. Ze had opééns vijandschap, gevaar voor het
kind gezien in de oogen van dien ander. Met snelle bewegingen zocht ze in het hok.
Toen drukte ze haar gezicht tegen de ijzeren staven Trachtte gejaagd, op het dak te
kijken.... Ze riep.... Het bleef stil.... Ze luisterde. Haar heele lichaam verstrakte.
Nergens was een geluid. Ze riep nog eens.... harder.... angstiger.... dringender.... Het
bleef stil.... Alleen de man stond vóór haar.... Ze hief zich wat op, steunde
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zich op de knokels van haar beide handen. Ze bleef een wijle zoo staan. Doodstil.
Ze staarde den man aan. Toen stootte ze een geluid uit. Het was niet het gewone
gegrom. Het was ook niet het geluid van liefde voor het jong. Het was een angstige,
vertwijfelde, beschuldigende vraag. Het was de eerste kreet van een duister,
verschrikkelijk voorvoelde smart....
‘Waar is het? .... Wat is er mee gebeurd? .... Wát heb je er mee gedaan?! .... Met
mijn kind?!! ....’
‘Het is weg, Myriam.... Het is aan boord.... naar den dierentuin. Naar den dierentuin,
Myriam!’
Ze herkende alleen het eene woord: Myriam. In haar keel gromde het.
Ze keek verwachtingsvol den man aan. Myriam.... dat had altijd wat goeds beduid.
Eten. Of drinken. Of soms zelfs het jong.... als ze ongerust was geworden. Myriam....
dat was de brug van vertrouwen. Van verbond. Was dat ook de brug naar het verraad?
....
‘Jullie zijn een zeldzaam soort van reuzenapen.... Myriam.... weet je dat? ....’
Maar wat wist Myriam daarvan. Ze trok haar schouders omhoog. Haar hoofd dook
dreigend tusschen haar sleutelbeenderen. Haar voorhoofd kwam neer, vlak boven
de oogen. Ze grijnsde. Gromde. Diep uit haar keel kwam dat woest geluid.
‘Waar is het?!’
Ze ging overeind staan, zoover ze kon, sloeg een groote, harige hand door de
tralies. De man sprong achteruit. Even bleef ze zoo staan. Verdelging, vernietiging
smeulde achter haar scherp kijkende oogen.... Dan trok ze haar hand terug. Ze ging
zitten. Dook in elkaar. Ze staarde langs den man heen. Ze liet niet merken, dat ze
hem zag weggaan.
Dien dag liet ze haar voedsel onaangeroerd. Ze bleef hokken in een hoek van de
kooi. Ze luisterde niet als ze geroepen werd. Myriam.... wat kon dat nog brengen....
nu het kind weg was? ....
Soms zat ze aan de tralies. Stom en zwijgend. Haar hoofd leunde moe tegen de
ijzeren staven. Haar oogen keken omlaag met neergeslagen oogleden. Een enkele
maal hief ze die oogleden. Liet een klank hooren, die bijna was als een zucht. Een
zacht gestamelde vraag.
‘Waar is het? ....’
Donker en zwaar groeide het verdriet op in die leelijke, bruine, wimperlooze oogen.
Een donkere, zwijgende klacht.... Groeide tenslotte ook de schaduw van den dood
op in die treurige, stille oogen....
Ze at niets meer. Ze werd mager. Ze vervuilde. Ze zat tegen de tralies geleund.
Haar handen lagen slap naast haar. Die groote, harige, groteske handen, die eenmaal
dat nattige, pas geboren kinderlijfje met zoo'n oneindige teederheid uit haar laatsten
kramp hadden aangenomen.... Dag en nacht zat ze zoo. Ze zag de zon opgaan en
ondergaan. Ze zag de gloeiende lange
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dagen, de donkere, lange nachten. Ze zag ook wel den boschrand, heel in de verte....
de menschen, die voor haar kooi kwamen staan.... Ze staarde langs dat alles heen,
stom en roerloos, verstijvend in grijze, grauwe apathie...
Eéns, tegen den ochtendschemer, riep ze. Ze was koud geworden in den kouden
morgenwind. En het bloed ging zoo langzaam door haar heen! .... Al trager klopte
haar hart achter die breede, platte, harige borst.... Met brekende oogen zag ze den
nieuwen dag komen. Rood stroomden de zonnestralen door de tralies naar binnen.
Maar ze warmden haar niet meer....
De man kwam voor haar kooi staan.
‘Myriam....’ zei hij.
Ze hief haar hoofd, met zwaar en moe gebaar. Ze hief het voor het eerst op dien
klank.... sinds het kind weg was.... Ze bleef hem aanstaren.... Al trager.... al stiller
stroomde haar bloed. Al zachter.... al stiller klopte haar hart.... Toen, opééns, sperde
ze haar oogen wijd open. Een onuitsprekelijke schrik was daarin ontwaakt. Een
namelooze vrees.
‘Myriam!’ riep de man.
Ze stak haar hand door de tralies. Een vreeselijke grijphand met vingers, die zich
sluiten konden als nijptangen....
Maar er was angst in haar oogen.... Angst en een stille bede.... Ze reikte die hand
met de palm naar boven.... Een brekend geluid stootte uit haar keel....
De man weifelde.... Staarde naar die uitgestoken hand.... Hij was er bang voor....
bang voor die hand, die vroeg, niet alléén gelaten te worden in dit vreeselijk
oogenblik.... Langzaam.... heel langzaam zakte die.... viel tegen het hok aan.... bleef
daar hangen....
Ze leunde wat zwaarder tegen de tralies. De zon scheen recht in haar blindstarende
oogen. Achter den even open mond blonken de gele grijnzende tanden.... Ze was
dood.
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Piano-speelster
door A.J.D. van Oosten
Voor Man Arnet
Tegen de kust van de piano
de witte branding van de toetsen
onder haar handen varen de schepen
voorbij hun havens en vaderland
gij weet wel hoe.
Uit de afgronden storten de diepe
schuddende golven voorover;
storm in den nacht en het wonder:
alleen te zijn in vergetenheid gij weet wel hoe.
Zij hoort de vlucht van het lied in de verte
en denkt dat zij het nu zal vangen,
maar God die ons allen beter kent
hergeeft haar slechts het nieuw verlangen;
gij weet wel hoe.
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Allerheiligenzomer
door Machteld van Severen
VI
DEN morgen van de picnic ontwaakte Sauvin met het onbestemd blijde gevoel van
een kind, dat een vreugde vóór zich weet, maar nog niet kan bedenken welke. Door
de opengeschoven gordijnen keek hij naar de strakke, blauwe lucht, hij richtte zich
half op en zag toen aan den einder de scherpe lijn van de Alpen, stralend van versch
gevallen sneeuw. Hij vond het een roof aan zijn vacantie om langer op zijn kamer
te blijven en maakte snel zijn toilet. De keuze van een das vroeg even om ernstige
overweging, maar toen hij die kwestie bevredigend had opgelost en de helling achter
het hotel opging naar 't signaal, voelde hij zich vrij van alle zorgen en verheugde
zich als een jongen op wat de dag aan vreugde brengen ging. Het was iets heerlijk
ongewoons in zijn eenzame leven, - even rees de twijfel in hem, of hij geen gevaar
binnenliet. Maar de aanraking met wat gezelligheid, wat warmte deed zoo weldadig
aan, - een mensch kon ook te zwaartillend worden. ‘It is a mistake to think that God's
will is in the line of the disagreeable,’ had zijn moeder noodig gevonden hem in zijn
jonge jaren voor te houden. Nu - te gelegener tijd - stond het motto voor zijn geest
en vastbesloten schoof hij zijn bezwaren ter zijde. Carpe diem.
Toen hij in het hotel terug kwam, vond hij Els in de veranda bezig de klaargemaakte
lunch te pakken. Hij voelde belangstelling voor de manier, waarop zij in haar niet
zeer correct Fransch met de kellnerin omsprong, kortaf, zakelijk, maar zonder eenig
vertoon van superioriteit. Hij ging naar boven en haalde zijn rucksack en den voorraad
chocola en bricelets, die hij den vorigen avond had ingeslagen.
‘Ziezoo, nu gaan we deelen,’ zeide hij, ‘ik moet ook mijn portie dragen.’
‘Kan me anders weinig schelen, Dick en ik kunnen het best doen.’
‘Geeft u het liever aan uw broer en mij.’
‘Mijn broer mag rustig het leeuwenaandeel hebben,’ antwoordde zij en Sauvin
voelde verzet in haar toon. ‘Maar ik wou u vragen, noemt u me bij mijn naam, ik
ben pas zeventien en Goddank nog niet volwassen.’
‘Graag, ik vind het genoegelijker. Trekt het groote-mensch-zijn je niet aan?’
‘Mijnentwege duurt het nog tien jaar,’ antwoordde zij kortaf. ‘Goed voor Dick.’
‘Waarom?’
‘Die voélt zich; dat is de aangewezen opvolger van vader, dat wordt een gewichtig
man. Hij oefent er zich al zeker vijf jaar voor, van zijn zestiende af. Hij maakt heusch
aardige vorderingen. Werkelijk, ik méén het. Dick beweegt
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zich zoo buitengewoon makkelijk, ik ben dikwijls jaloersch van hem. Je hebt wat
vóór in je leven als je zoo bent,’ eindigde zij wijs.
‘Ze weet zelf niet of ze meent, wat ze zegt, of hem alleen maar voor den gek houdt,’
dacht Sauvin.
‘Daar komt Dick's voorbeeld,’ zei ze plechtig, toen de Reever de veranda
binnentrad.
‘Wat meer eerbied voor de oudere generatie,’ vermaande Sauvin zachtjes met een
glimlach.
De Reever kwam op het tafeltje toe in onberispelijk bergtenue.
‘Net een plaatje van het Jagershuis,’ dacht Sauvin.
‘Vergeet vooral je pickel niet, vader,’ zei Els ernstig.
‘Waarvoor heb jullie me deze kleeren laten inpakken, als ik ze niet dragen mag?’
vroeg de Reever.
‘Je hébt ze niet zelf ingepakt,’ kwam Els weer meedoogenloos, ‘dat laat je moeder
altijd voor je doen.’
‘Dat je ons als kind voor dergelijke onjuistheden op de vingers tikte, was tot
daaraantoe, en kon aan je loffelijke waarheidsliefde worden toegeschreven,’ - de
Reever beheerschte zich met moeite, ‘maar voor iemand als jij, die bijna volwassen
bent, zijn je opmerkingen tamelijk tactloos.’
‘Toen u kwam, was uw dochter juist bezig, me er van te overtuigen, dat ze nog
tien jaar kind wilde blijven,’ zeide Sauvin licht.
De Reever, correct in het bijzijn van een vreemde, was zich zelf weer meester.
‘Daar kunnen we voorloopig dus nog pleizier van beleven,’ antwoordde hij
glimlachend. ‘Een abnormaal verschijnsel overigens, mijnheer Sauvin, niet waar?
Er wordt steeds beweerd, dat de jeugd een jaar eerder volwassen is dan in onzen tijd.
Wat is uw meening daaromtrent?’
‘We moeten altijd rekening houden met uitzonderingsgevallen.’ Sauvin had een
glimlach van verstandhouding naar Els, maar haar oogen antwoordden niet.
Hoe was dit kind te helpen, dat zich als een egel oprolde en stekelig werd uit vrees,
dat iemand te dicht tot haar naderen zou en iets raden van haar diepste zelf, dat te
midden der uit- en inwendige conflicten, die hij in het gezin aanvoelde, heel alleen
en op zich aangewezen stond en geen raad wist met zich zelf en haar omgeving.
Wanneer hij genoodzaakt was, het vertrouwen zijner patienten te forceeren, voelde
hij zijn daad wel als schennis, en in 't geval van dit gezonde kind leek alle dwang
hem ontheiliging. Wilde hij iets voor haar doen, dan moest zij hem spontaan tegemoet
komen. En dat zou ze vermoedelijk niet. Wat wàs je kennis waard, als je niet wist
hoe een medemensch, die je weg kruiste en je hulp noodig had, een hand toe te
steken....
Wanneer Mary aan dien tocht terug dacht, leek het haar alsof den geheelen dag de
ochtendzon geschenen en de dauw op de weiden gelegen had. Het
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was alles zoo tevreden en hoopvol en gelukkig. Een dag, waarop niets meer te
wenschen bleef, waarop alles goed leek. Hoe heerlijk jong en blij scheen dit landschap,
van een prille, onberoerde schoonheid, de weiden, de blauwe bergen en aan den
einder de stralende Alpen. Moeiteloos ging je door de lichte lucht; een dag uit
duizenden, waaraan nooit een einde komen moest.
Sauvin liep naast haar. Ze had zich voorgenomen, hem naar zijn werk te vragen,
maar zonder dat zij het merkte nam hij de leiding van het gesprek en liet háár vertellen.
Ze praatte over haar omgeving, de kinderen, en zij wist nooit zoo makkelijk te hebben
gesproken, nooit met zooveel belangstelling te zijn aangehoord. Hoe toegewijd zou
hij naar zijn patiënten luisteren, dacht ze.
‘Vertelt u me nog wat van uw tuin,’ zeide hij. ‘Mijn moeder hield zooveel van
bloemen, zij had altijd alle vensterbanken vol.’
‘Ik ook, onze kamers liggen hoofdzakelijk op het Zuiden en Oosten.’
‘Benijdenswaardig is dat. Als ik in ruste ben en een huisje laat bouwen, neem ik
mijn slaapkamer zóó, dat de zon me wakker maakt.’
‘Mijn man zegt, dat u eens een week-end komen moet,’ - waarom vroeg ze hem
niet zonder er Gerard bij te noemen? - ‘Doet u het eens, u krijgt een kamer op het
Oosten.’
‘Met minder zou ik ook al tevreden zijn. Het is heel vriendelijk van uw man.
Misschien neem ik de uitnoodiging wel aan, ik ga eigenlijk nooit uit en ik ben bang,
dat ik een beetje onwennig zal zijn. U zult weinig eer aan me beleven.’
‘Ik zal zorgen, dat u geen andere gasten treft,’ zeide zij glimlachend en het
vooruitzicht trok hem plotseling zeer aan. Er wás ten slotte toch een ander soort leven
mogelijk met nu en dan wat gezelligheid.
Later bracht hij het gesprek op de kinderen.
‘Uw dochter is in een moeilijke periode, dunkt me.’
Zij kleurde. Als hij dit had opgemerkt, wist hij ook van haar eigen ongeduld. ‘Wat
heeft u dat gauw gezien!’
Hij keek haar aan en een lichte glimlach gleed over zijn gezicht.
‘Is het niet mijn vak om de dingen aan te voelen? U zult er een zware taak aan
hebben en ze zal wel veel van uw geduld vergen.’
‘Het is soms zoo moeilijk,’ zeide ze klein.
‘Maar ze is het ten volle waard dat u van haar houdt,’ antwoordde hij warm. ‘Uw
zoon heeft u waarschijnlijk nooit veel hoofdbrekens gekost.’
‘U observeert niet in uw vacantie,’ glimlachte zij.
‘Er zijn dingen, die je onwillekeurig ziet,’ verontschuldigde hij zich. ‘Hij lijkt mij
een zeer evenwichtig type.’
‘Dat is hij van klein kind af geweest.’ Dit was een dankbaar onderwerp voor haar,
- zij vertelde van zijn studie, zijn vrienden, het meisje waar hij van hield, vermoedelijk zouden zij in het najaar de verloving publiek maken.
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‘Vindt u het moeilijk, hem af te staan?’
Zij zag hem verwonderd aan.
‘Dat is toch een natuurwet, - we weten allemaal, dat dit ons wacht. Ik zou het
volstrekt niet prettig vinden, als hij niet trouwde.’
‘Houdt u van uw aanstaande schoondochter?’
‘Dat zou te sterk uitgedrukt zijn. Neen, eerlijk gezegd niet, maar mijn man is zeer
met haar ingenomen en waarschijnlijk heeft zij ook wel veel goeds. Misschien ben
ik te ouderwetsch. De hoofdzaak is, dat Dick blij met haar lijkt. En als hij dat maar
blijft, doet de rest er niet toe.’
Hij zag haar aan. ‘Dit is geen pose,’ wist hij. ‘En toch heeft ze niemand, waar ze
meer van houdt. Vermoedelijk heeft hij haar nooit met eenige uiting van teederheid
verwend.’ Hij dacht even met ergenis aan de achtelooze beleefdheid, waarmee de
jongen zijn moeder behandelde. ‘Verwachten doet ze niets van hem, ze heeft hem
zóó lief, dat ze hem aanvaardt, zooals hij is en niets terugeischt.’ Hij zag zijn eigen
moeder voor zich en voelde eensklaps een warm medelijden met de vrouw naast
hem. Was zij zich bewust van haar armoede?
‘Marquise,’ klonk de stem van de Reever, ‘het wordt zoo warm, zullen wij niet
over pauseeren gaan denken?’
‘Dr. Sauvin zegt, dat er dadelijk zoo'n mooi uitzicht komt,’ antwoordde zij over
haar schouder, ‘als je zoo lang nog honger en hitte verdragen kunt...’
‘Marquise,’ dacht Sauvin, ‘lichtelijk gewild, zooals de heele man is, - toch een
toepasselijke naam,’ maar gaf die ook de verhouding aan tusschen die twee? H i j
zou haar nooit Marquise willen noemen; - hij schrikte: waar kwam die gedachte
vandaan?
‘U moet wel enorm getraind hebben, Mijnheer Sauvin,’ zeide de Reever, toen hij
hen had ingehaald. ‘Ik heb u den heelen tijd bewonderd, uw gang is die van een
echten montagnard.’
‘Atavisme, mijn eene grootvader was een rasechte Cévenol, en zijn vrouw kwam
uit Grenoble.’
‘Dus u bent tóch geen Hollander,’ zeide Mary triomfantelijk, ‘en ik heb mij den
eersten dag niet vergist.’
‘Half,’ glimlachte hij, ‘ik heb ook nog een moeder gehad.’
‘Daarom spreekt u dus zoo buitegewoon makkelijk Fransch.’
‘Ik ben tweetalig opgevoed en heb veel relaties in Frankrijk. En dan maakte ik het
grootste gedeelte van den oorlog mee.’
‘Een heel ding om een gevestigde practijk in den steek te laten,’ merkte de Reever
op.
‘Als je voelt, dat je helpen kunt, houd je met dergelijke overwegingen geen
rekening,’ zeide de ander kortaf. Waarom had hij dit genoemd? - iets wat hij steeds
verzweeg, gedeeltelijk om zich niet interessant te maken,
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in hoofdzaak echter, omdat hij over wat boven alle beschrijving vreeselijk geweest
was, geen banale conversatie voeren kon.
‘Wanneer je een huishouden hebt’ voegde hij er aan toe, alsof hij het bruuske
gezegde van daar even goed wilde maken, ‘zijn deze dingen natuurlijk moeilijker,
naar de twee eenige menschen die van mij afhingen, - mijn moeder en mijn vrouw,
- waren verzorgd; toen kwam de rest er niet meer op aan.’
Hoe graag had ze hem meer hierover gevraagd, maar ze durfde niet. Hij scheen
het onderwerp afgesloten te hebben. Hoe kon hij plotseling een muur om zich
optrekken en wie hem te dicht naderde buitensluiten. Ongenaakbaar.
Sauvin keek naar de Reever, zooals die lui in het gras tegen een boomstronk leunde
en met de lange, witte hand het schaarsche haar van zijn warme voorhoofd streek.
‘Hij is mòè,’ dacht Sauvin minachtend, en voelde zich een jongeling. ‘Hij kan niet
tegen zijn vrouw op,’ en zag Mary aan, koel en frisch, alsof ze de tocht nog beginnen
moest. Hij had plotseling een wonderlijk visioen van zich zelf en haar op een
besneeuwden top....
Hij vluchtte in de werkelijkheid.
‘Mag ik helpen uitpakken?’
‘Dat is vrouwenwerk,’ zei ze glimlachend. ‘U laat u vandaag bedienen.’
‘Huishoudelijk ben ik niet,’ antwoordde hij schuldbewust.
‘Mijn man ook niet, ik houd niet van huishoudelijke mannen,’ demonstreerde ze
haar saamhoorigheid met Gerard. ‘Een man moet rooken en zich gezellig laten
verzorgen.’
‘Broeder, daar gá je,’ zei Els somber.
‘Heelemaal rechtvaardig ben je niet, Marquise. Is dat de dank voor alle gerepareerde
strijkijzers en stofzuigers uit onze jonge jaren?’ zeide de Reever verongelijkt. ‘Nu
heeft mijn zoon dat karweitje van me overgenomen,’ legde hij den gast uit. ‘We
hoeven nooit op een werkman te wachten, Dick is de rechterhand in onze huishouding,
hij is zoo handig. Bon chien chasse de race.’
‘Vader, zeg dat toch niet bij alles,’ ergerde Els zich.
‘Dochtertje, als ik er eens niet meer ben en je hoort dit spreekwoord, dan zul je
met tranen in je oogen denken: dat zei Vader altijd,’ antwoordde Gerard plechtig.
‘Dat zal je een lieve, weemoedige herinnering zijn.’
‘Ik hoop, dat het nog jaren duren mag,’ merkte Dick beleefd op.
‘Erft die hond van je nooit wat van zijn moeder?’ vroeg Mary spottend.
‘Marquise, ik denk hierbij steeds alleen aan jou. Het Hollandsch equivalent van
het spreekwoord is iets eleganter, ik moest niet zoo met mijn Fransch geuren.’
‘Kwast,’ dacht Sauvin. En voelde zich niet onredelijk.
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Op den terugweg trof het zoo, dat Mary met Sauvin de anderen vooruit was.
‘Ik heb den heelen dag verlangd,’ zeide ze, ‘om over uw werk te hooren. U hebt
zeker een drukke practijk.’
‘Waaruit leidt u dat af?’
‘Dacht u dat alleen een psychiater intuïtie had?’ glimlachte zij.
‘De hemel beware me voor zoo'n overschatting! Heb ik dien indruk van pedanterie
door iets gewekt? Misschien ziet een leek veel dingen zuiverder dan wij. Ik heb het
gevoel, dat ik me zoo dikwijls blind staar op één punt.’
Ze schudde haar hoofd:
‘U hoeft geen excuses te maken. Daarenboven ben ik u heel dankbaar voor wat u
straks geraden hebt en daarover zeide. Dus u hébt een drukke practijk?’
‘Tamelijk,’ antwoordde hij onverschillig. ‘Er is veel bij, wat ik met genoegen zou
laten schieten, maar je kunt niet kiezen.’
‘Vrouwen, die niets om handen hebben en naar kwaaltjes zoeken?’
‘Onder anderen. Dat is zeker niet het animeerendste deel van het werk. Hoewel
het op zich zelf stumperig genoeg is. Denk eens aan, in een wereld waar zooveel
hulp noodig is steeds maar met je eigen, kleine persoonlijkheid bezig te zijn. Soms
lukt het, om ze uit zich zelf te halen en hun belangstelling op iets buiten hen te richten,
maar meestal wordt het een fiasco van mijn kant. Misschien ben ik hier niet geduldig
genoeg voor.’
‘Als het niet lukt, lijkt het me een beetje jammer van uw tijd. En wetenschappelijk
werk is het ook niet.’
Hij haalde de schouders op.
‘Het beetje kennis, dat je denkt veroverd te hebben, laat je zoo dikwijls in den
steek. Het is meestal een tasten naar den weg, - we weten zoo weinig, het eenige wat
je doen kunt is van je zieken houden en je zelf geven.’
Hij zeide het verontschuldigend, heel eenvoudig, een beetje berustend, als had hij
er zich bij neergelegd, dat het altijd maar een zoeken blijven zou.
‘Is dat niet het beste, wat iemand doen kan?’ vroeg ze zacht.
‘Het moet er in ieder geval bijkomen, anders kun je je heele pogen wel staken.
Maar al je goede wil behoedt je toch niet voor vergissingen, - leelijke blunders soms,’
zeide hij met een verontschuldigenden glimlach. ‘Daar heb je nu 't deel van mijn
werk waar ik eigenlijk het meest van houd, - mijn kleine psychopathen van 't
Doorgangshuis, daar ben ik vast eens per week een heelen dag. Je krijgt gaandeweg
natuurlijk wel kijk er op, - het wordt van zelf ook routine, maar toch, als u wist hoe
dikwijls ik me verwijt, dat ik een jongen verkeerd heb aangepakt en me daardoor de
kans laat ontgaan, invloed op hem te krijgen.’
‘Stelt u u zelf niet ál te zware eischen?’
‘Wat ben je waard, als je je niet de zwaarste eischen stelt? Dan wordt alles lapwerk.
Onze verlossing ligt alleen in 't aanvaarden van den absoluten eisch.’
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Ze huiverde. Welk een afgrond tusschen hen.
‘Gelooft u aan God?’
Hij zag haar glimlachend aan.
‘Ik kan zonder aarzelen “ja” hierop antwoorden, maar we denken vermoedelijk
toch niet aan hetzelfde. Is het niet een eenigszins onvruchtbaar onderwerp?
Daarenboven: ik heb veel theologen onder mijn voorvaderen, maar het vermogen
om over deze dingen te spreken ontbreekt me ten eenen male.’
Ze kleurde.
‘Zóó bedoel ik het niet,’ zeide hij berouwvol. ‘Het is heel natuurlijk, dat u na mijn
gezegde die vraag deed. En 't is waarschijnlijk ook een fout van mij. Mijn grootvader
had u beter te woord kunnen staan.’
‘Vertelt u me wat van uw psychopaathjes. Is het moeilijk invloed op hen te krijgen?’
‘Over 't algemeen niet, in den regel kan ik goed met hen opschieten. Ze beschouwen
me meestal gauw als een vriend. Als ze maar voelen, dat je van hen houdt komt de
rest wel van zelf. En het is dankbaar werk, - als je ziet wat er dikwijls van schijnbaar
hopelooze gevallen nog terechtkomt. Hoe jonger je ze krijgt, hoe minder er natuurlijk
bedorven is. Ik ben op 't oogenblik bezig aan een studie over den invloed van
erfelijkheid en milieu, - het is heel interessant tot wat voor conclusies je soms komt,
- ik heb van al die jaren aanteekeningen.’
‘Kan ik dat begrijpen?’ vroeg ze. ‘Ik zou het graag lezen.’
‘Mag ik het u aanstaand jaar zenden?’
‘Komt het dan pas uit?’
‘De questie is,’ zeide hij aarzelend, ‘ik moet er eerst een referaat over houden.’
‘Waar?’
‘In Parijs, op 't psychiatrisch congres in April.’ Het klonk éven onwillig en ze
dacht, hoe ongaarne hij over zijn persoon scheen te spreken.
‘Is dat niet een onderscheiding voor een buitenlandsch dokter?’
‘Ik heb nu en dan wat in Fransche tijdschriften gepubliceerd en heb veel relaties
onder de medici daar. En om mijn naam beschouwen ze mij vermoedelijk als een
der hunnen, ze zijn zoo chauvinistisch,’ glimlachte hij.
‘Wat bent u vreeselijk bescheiden,’ zeide ze ernstig. ‘Nu doet u net, of dit heel
gewoon is, en straks praatte u er overheen, toen u u versproken had, dat u den oorlog
meemaakte.’
‘Bederft u me dezen mooien dag nu niet,’ antwoordde hij geprikkeld.
Ze zag op. Langzaam verspreidde zich een donkere blos over haar gezicht.
‘Misschien ben ik hiervoor niet geduldig genoeg,’ had hij straks gezegd. Hoe zàg hij
haar nu? Ze voelde zich hopeloos klein en vernederd.
Ze keek hem recht aan. ‘Het spijt me’ zeide ze eenvoudig, ‘ik had dit moeten
begrijpen.’
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‘Het spijt mij,’ antwoordde hij, ‘ik had het moeten begrijpen.’
‘Wat?’ vroeg ze opgelucht.
‘Het irriteert me zoo zeldzaam, als de menschen mijn persoon in 't gesprek
betrekken,’ zeide hij en gaf geen rechtstreeksch antwoord, ‘maar dit was anders.’
‘Wat was anders?’ Zij hoopte op een bevestiging van haar gedachten.
‘U’, zeide hij ernstig.
Hoe warm viel het late licht door de beukeboomen! Zij voelde zich plotseling zeer
beschermd.
Toen, op het smalle pad, dat juist ruimte liet voor twee, Sauvin naast Mary de Reever
in de avondzon den weg naar St. Marc terugging, wist hij dat hij zijn vrijheid had
prijsgegeven, maar bereid was te aanvaarden, wat het leven hem aan leed en geluk
brengen zou.

VII
‘Wat treft dat ellendig,’ zeide Gerard de Reever, bezig de post aan het ontbijt door
te zien.
‘Wat?’ informeerde zijn vrouw met beleefde belangstelling.
‘Ik heb een brief uit Praag, het schijnt absoluut noodzakelijk te zijn, dat ik zelf
kom. Wat treft dat nu net ellendig,’ herhaalde hij met oprechte ergernis.
‘Wat treft er nu eigenlijk net ellendig? Dat je eenige dagen van je verblijf in dit
zoozeer door je gewaardeerde oord moet opofferen?’ vroeg ze glimlachend.
‘Dat ik jouw gezelschap missen moet, Marquise,’ gaf hij galant terug, ‘en dat je
dan heelemaal alleen hier zit.’ De kinderen waren den vorigen dag naar Genève
vertrokken, waar ze een uitnoodiging hadden, om te komen zeilen.
Ze schudde het hoofd. ‘Maak je geen zorgen, ik heb me zelf altijd perfect kunnen
bezighouden; ik zal al mijn achterstallige correspondentie bijwerken, en als ik behoefte
heb aan een aanspraak, Dr. Sauvin is de eerste dagen nog hier.’
‘Dat is althans een troost, hoewel, heel opwekkend is het gezelschap niet.’
‘Hij tapt geen moppen, als je dat bedoelt, en een society-man is hij niet, maar ik
vind hem zeer de moeite waard,’ zeide ze rustig.
‘Enfin, ieder zijn smaak. Ik zal trachten, zoo gauw mogelijk weer terug te zijn.’
Toen ze voor de lunch van hun wandeling thuis kwamen, ontmoetten zij Sauvin.
De Reever hield hem staande.
‘Dokter, ik moet tot mijn spijt onverwachts eenige dagen voor zaken
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uit. Mag ik mijn vrouw in uw zorgen aanbevelen? Het treft zoo ongelukkig, dat de
kinderen ook juist weg zijn.’
‘U geeft mij een bijzonder aangename opdracht,’ zeide hij ernstig; hij zag Mary
niet aan.
‘Dr. Sauvin kan moeilijk wat anders antwoorden, als je mij hem zoo mir nichts
dir nichts op zijn hals schuift,’ zei ze lachend.
‘Wie zou met jouw gezelschap niet blij zijn, Marquise?’ Gerard was
niettegenstaande zijn bezwaren over de reis in een jolige stemming, eenige dagen
vacantie van deze stom-vervelende Sommerfrische leken hem eigenlijk wel aardig.
‘Ik zal in ieder geval mijn best doen,’ zeide Sauvin, en Gerard vroeg zich geërgerd
af, of die hark dan nooit eens uit de plooi kon komen.
Ze ontbeet den volgenden dag met haar man, die in de beste stemming verkeerde,
bracht hem in de auto van het hotel naar den trein en deed een paar boodschapen in
de stad. Toen ze de veranda binnenkwam voor de lunch, zag ze, dat er aan haar
tafeltje voor twee gedekt was. Sauvin kwam juist de trappen op.
‘Voor wie is die andere plaats hier?’ vroeg ze aan het kellnerinnetje.
‘Dat heeft Monsieur de Reever zoo besteld; Monsieur heeft gezegd, dat er voor
Monsieur Sauvin hier gedekt moest worden. Is het niet goed, Madame? Ik kan het
wel veranderen,’ liet ze er op volgen, toen ze Mary's blos zag.
‘C'est parfait,’ kwam de rustige stem van Sauvin er tusschen, ‘laat maar.’
Mary keek hem hulpeloos aan.
‘Hoe vreeselijk indiscreet van Gerard!’
‘Neen, zoo moogt u hem niet beschuldigen,’ zeide hij en voor het eerst sedert hun
kennismaking vond hij, dat de man toch wel een sympathieken kant had, - een fijne
gedachte in ieder geval, om tegenover de buitenwereld alle intimiteit tusschen hen
beiden te sanctionneeren. ‘Ik vind dit juist zoo bijzonder aardig en vriendelijk van
hem. Tenzij het u niet aangenaam mocht zijn?’
Ze begon te lachen. ‘Och ja, eigenlijk wel. Misschien is het ook makkelijker, dan
dat we ieder eenzaam aan ons tafeltje zitten en bedenken, wat we elkaar eens voor
vriendelijks kunnen toevoegen. Maar ik vind dat mijn man veel te veel beschikt over
uw tijd.’
‘En ik zeg u nog eens: hij heeft lieve, vriendelijke attenties voor me.’
‘Wanneer gaat u naar Zermatt?’ vroeg ze toen ze zaten.
‘Zermatt?’ herhaalde hij afwezig.
‘Ja, u wilde na een week naar Zermatt, het is nu zelfs al langer, Dr. Sauvin,’
vervolgde ze haastig, ‘ik zou het niet prettig vinden, als u uit beleefdheid voor mij,
omdat Gerard u dit gevraagd heeft, langer hier bleef.’
‘Zermatt kan me gestólen worden,’ zei hij zacht, - toen, haar vragende
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oogen ziende: ‘Neemt u me niet kwalijk, dat ik me zoo onparlementair uitdruk, maar
ik ben in lang niet zoo blij om iets geweest.’
Een felle blos sloeg over haar gezicht. Het leven werd eensklaps onontwarbaar
gecompliceerd. Hier zat zij aan een tafeltje met een man, dien ze veertien dagen te
voren nog niet kende, die bezig was zich van een te ernstig mensch te
metamorfoseeren in iets wat op een kwajongen leek en zijzelve was blij, zoo blij als
ze in jaren niet om iets geweest was.... Ze raakte haar stuur kwijt, - zij, Mary de
Reever, die geleerd had boven het leven te staan en het met een glimlach te
beheerschen, Mary de Reever, de vrouw van den wereldling Gerard, Mary, die cynisch
was en niet heel erg meer aan de liefde geloofde, Mary, een en veertig jaar.... met
bijna volwassen kinderen....
Ze trachtte haar evenwicht te hervinden.
‘Zien uw patienten u ooit in zoo'n baldadige stemming?’
‘Neen,’ zeide hij in eens weer ernstig, ‘dan is er ook nooit reden voor.’
Toen begon hij over gewone dingen te praten en liet haar tijd zich te herwinnen.
Zóó gewoon was hij, dat zij zich verwonderd afvroeg, of ze den man van zooeven
maar gedroomd had. Zijn gezicht stond weer ernstig met de diepe groeven langs den
mond en de rustige, sterke, grijze oogen.
Aan het dessert informeerde hij, wat zij met haar middag dacht te doen.
‘Correspondentie.’
‘Mag ik u dan om vier uur op het terras wachten met thee? En gaat u daarna een
eind mee loopen? Ik heb een wandeling ontdekt die aan u besteed zal zijn. U weet,
ik moet voor uw welzijn waken.’
‘Goed, grootvader,’ zei ze gedwee en wist plotseling, dat zij zich overgegeven
had in zijn zorgen en dat het verloren moeite wezen zou, te vechten tegen de
conventie.... en zichzelf.

VIII
‘Gaat u nog even mee?’ vroeg Sauvin.
Mary zat binnen te schrijven, er lagen al eenige brieven met adressen klaar.
‘Graag, ik wilde deze toch nog posten.’
Hij zag, dat er een voor de kinderen bij was, zij schreef hun dagelijks, scheen het.
De weg lag licht in den maneschijn; links stond donker het dennenbosch tegen de
helling. Rechts in de diepte leek de stad met zijn vele lantaarns geïllumineerd. De
avond was zoeler dan gewoonlijk in de bergen.
Sauvin bleek stil. Een paar keer trachtte zij een gesprek te beginnen maar hij
antwoordde verstrooid. Toen zweeg ze, hij scheen ver weg met zijn gedachten.
Plotseling zeide hij zonder eenige inleiding:
‘Vandaag is het mijn trouwdag.’
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‘Hecht u aan datums?’
‘Neen,’ antwoordde hij eerlijk, ‘eigenlijk niet, maar ik zocht naar een inleiding.
Ik zou u zoo dankbaar zijn als u naar me wilde luisteren. Ik graaf liefst zoo weinig
mogelijk in mijn verleden en spreek er nooit met iemand over, maar u zou ik het
graag vertellen. Mag dat?’
‘Ik ben u heel erkentelijk voor zoo'n blijk van vertrouwen,’ zeide ze zacht en
voelde een schok van vreugde, omdat hij behoefte had aan haar sympathie.
‘Het is eigenlijk,’ hij aarzelde en zocht even - moeilijk, - naar zijn woorden, ‘het
is eigenlijk geen biecht voor de ooren van een vrouw, het is een sinistere, rauwe
geschiedenis....’
‘Vergeet mijn sexe voor van avond dan maar en beschouw me als een vriend.’
Hij zweeg eerst, alsof hij naar een begin zocht. Toen: ‘Ik zal u mijn heele leven
maar vertellen, tot recht begrip van wat er volgt. Mijn vader was dokter in Amsterdam,
hij is jong gestorven, ik heb nog maar een vage voorstelling van hem. Mijn moeder
is alles voor mij geweest - van 't oogenblik dat ik mij herinneren kan af.’
‘Zij leeft niet meer?’ vroeg Mary en dacht hoe graag ze die moeder zou hebben
gekend.
‘Ze is vijf jaar geleden heengegaan, een van de hardste slagen uit mijn leven. Ze
zou iemand voor u geweest zijn, ze zou van u gehouden hebben.... Van dat ik eenig
begrip had af, wist ik, dat ik dokter wilde worden, misschien omdat het traditie is in
onze familie, - dokter of predikant, - mijn grootvader was Waalsch dominee. In ieder
geval wilde ik vader navolgen. Ik geloof dat ik, vermoedelijk door den intiemen
omgang met moeder, een ernstige jongen was, ik ben van jongs af zoo'n beetje de
raadsman geweest van de zwakkere elementen uit mijn klasse; als er iets gebeurde
kreeg i k het er uit, bij mij durfden ze biechten. Misschien kwam ik er zoo toe me
in psychiatrie te specialiseeren. Ik heb vlug afgestudeerd, het moest wel, het was een
groote finantieele opoffering voor moeder. Na mijn promotie ging ik een paar jaar
naar het buitenland.
Ik was acht en twintig toen ik haar leerde kennen. Ik ontmoette haar in Trouville,
waar ik bij een vriend logeerde. Ze was de mooiste vrouw, die ik ooit in mijn leven
gezien heb. Een Chileensche, ze kwam als kind met haar oom en tante naar Europa.
Die hebben heel veel werk van me gemaakt. Ik ben eigenlijk nooit recht klaar geweest
over mezelf, zooals ik voelde en dacht in dien tijd, - misschien omdat ik zoo gauw
afgestudeerd had, waren vrouwen tot nog toe een verdrongen complex geweest in
mijn leven; ik had er geen tijd en geen gedachten aan willen geven, - dat wreekt zich.
Ik moet mijn bezinning kwijt geweest zijn; toen de groote passie kwam, is ze een
orkaan in mijn leven geworden. Zij zelf en haar familie stookten
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het vuurtje aan, ik heb er weerloos tegenover gestaan. Zes weken na onze eerste
kennismaking was ze mijn vrouw en geen maand daarna wist ik, dat ik me vergist
had, hopeloos vergist en dat ik mijn leven totaal had vergooid. En dan ben je acht
en twintig....’
Hij zweeg even, ging toen langzaam verder: ‘Het is moeilijk u deze dingen te
zeggen, iets wat zoo heelemaal buiten uw sfeer ligt. Het leven werd een hel. Ze was
erotisch zóó overprikkeld, dat ze iederen man goed genoeg vond, de ober of de
schoenpoetser, het kwam er niet op aan.... En dat had ik niet gezien, ik die me
gespecialiseerd had in psychiatrie, iets wat de eerste de beste leek kon opmerken.
Behalve de ellende om mijn mislukte leven was het een harde duw voor mijn gevoel
van eigenwaarde als medicus, ik heb er over gedacht de heele boel er bij neer te
gooien.
Na een maand zeide ze, dat ze zwanger was, toen wist ik genoeg van haar om met
angst aan mijn nageslacht te denken. Ik zwoer mezelf, dat het bij die ééne blijven
zou. Ik had me altijd, als ik aan de toekomst dacht een huis vol kinderen voorgesteld,
misschien omdat mijn eigen jeugd eenzaam is geweest.
Al gauw wist ik, dat ze veel verder was dan ze voorgaf, en dat ik niet de vader van
haar kind kon zijn. Ik was er blij om. Ik stelde haar voor te scheiden, ze weigerde.
Toen wilde ik de zaak laten rusten tot het kind er wezen zou. Misschien werd ze dan
kalmer en voor rede vatbaar.
Zes maanden na ons huwelijk werd het geboren, geheel voldragen. Het was een
zware bevalling, de accoucheur waarschuwde me, dat het kind er wel aan zou gaan,
allebei kon hij ze niet behouden. Het kwam dood ter wereld.’
Zijn stem daalde. ‘Het was een neger. Waarom vertel ik u deze afschuwelijkheden?
En het werd staande ons huwelijk geboren en zou mijn naam gedragen hebben, den
naam van mijn vader....
‘Kort na de bevalling werd ze krankzinnig. Toen bracht ik haar weg. Ze is er
nog....’
Hij zweeg, een lange stilte viel tusschen hen beiden.
‘Zie je haar wel eens?’ vroeg ze eindelijk, en merkte niet dat ze hem tutoyeerde.
‘De eerste jaren ging ik voor mijn fatsoen haar opzoeken, ik kàn het niet meer. Ik
bespreek den toestand met haar dokter, maar ik vind het onnoodig, omdat zooiets
hóórt, me zelf voor dagen ongeschikt te maken. Want dat werd het. Ze verstompt
hoe langer hoe meer.... Ik kreeg eens een armen stakker op mijn spreekuur, een
boekhouder op een klein kantoor. Zijn vrouw had ik indertijd behandeld, ze is nu
krankzinnig en in een inrichting. De man was half in tranen, zijn schoonouders hadden
hem uitgemaakt voor al wat leelijk was, omdat hij den moed miste haar op te zoeken.
En de arme kerel werkt heele nachten door om het verpleeggeld bij elkaar te krabben
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en haar nog eens een extraatje te kunnen zenden. Hij vroeg me, of ik hem nu werkelijk
zoo'n ellendigen lafaard vond. Ik heb hem verteld, dat ik geen haar flinker was, toen
is hij opgelucht weggegaan en voelde zich niet volslagen minderwaardig meer. Zoo
kan je iemand nog wel eens met je misère helpen. Den volgenden dag liet ik den
schoonvader komen om hem de kast uit te vegen - misschien niet heelemaal
rechtvaardig, je moet het intellect en het milieu in aanmerking nemen, ik kreeg
achterna het gevoel, dat ik me gewroken had over mogelijke kritiek op me zelf....
Het is volslagen foutief, als je de boel zoo door elkaar gooit en geen meester van
jezelf blijft.’
‘Je lijkt me de meest beheerschte mensch die ik ooit gezien heb,’ zei ze zacht.
‘Je moet een houding aannemen. Ik heb het me tot gewoonte gemaakt, wat zou er
van me worden, als ik me gaan liet? In een geval als het mijne moet je je strenge
wetten stellen, waaraan je je te houden hebt. U moogt me niet te goed zien,’ - zijn
stem daalde. ‘Het heeft me dikwijls strijd genoeg gekost. Er zijn tijden geweest, dat
ik mijn ziel zou hebben verkocht voor een beetje menschelijke warmte. Allicht kom
ik door mijn vak nog meer dan anderen in de verzoeking.... Wanneer er een lieve
jonge vrouw is die het moeilijk heeft, die steun bij je zoekt.... en je bent in de kracht
van je leven, met normale impulsen.... waarschijnlijk heeft de gedachte dat ik nooit
anders dan het surrogaat tegenkwam, me er ten slotte altijd van teruggehouden. Ik
heb voor mijn eerste vergissing duur genoeg betaald. En tegenover die anderen zou
het immers bedrog geweest zijn, als niet de behoefte tot een algeheele overgave me
dreef, alleen maar een physiek verlangen. Waarom spréék ik tegen u over deze
dingen? ....’
‘Ik ben toch geen bakvisch,’ zei ze zacht. Toen brak plotseling haar
zelfbeheersching en ze begon te schreien.
‘God, wat ben ik voor een bruut! Mevrouw de Reever, Mary, dat ben ik toch niet
waard, ik had dit alles niet mogen zeggen, maar de verzoeking was zoo groot.... Als
je altijd alleen staat.... Na moeders dood heb ik niemand meer....’
Ze glimlachte en veegde haar oogen af.
‘Denk je niet, dat het voor elke vrouw een kostbaar geschenk is het vertrouwen
van iemand dien ze hoogstelt, en zijn verwachting, dat ze de moeder voor een klein
deel zou kunnen vervangen? Wat kun je me beters en mooiers geven? Ik dank je.
Misschien kan ik je nog wel eens helpen. Als je behoefte voelt aan een vriend, wil
je dan aan mij denken?’
Ze keek hem vol aan. Alles tusschen hen leek goed en eenvoudig, zonder
bijgedachte of misverstand. Het was een van de zeldzame oogenblikken in een leven,
waarin twee menschen zich aan elkaar toonen mochten zooals ze waren, en het geluk
voelden zich in volkomen vertrouwen aan elkaar te geven. Verder dan het oogenblik
dachten ze niet.
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‘Als je wist hoeveel goed je me gedaan hebt,’ zei hij warm. Toen nam hij haar hand
en kuste ze.
Het scheen werkelijk, of er met de sombere biecht een gewicht van hem was
afgewenteld. Den volgenden morgen leek hij jonger, vrijer en was vol plannen. Als
het weer zoo bleef, konden zij morgen met den eersten trein naar Lausanne en daar
de boot nemen naar le fond du lac, - het zou heerlijk zijn op het water en je had er
van de warmte aan den oever geen last, - dan lunchen in Caux, dineeren in Lausanne
en met den laatsten trein terug. Zij lachte om zijn jongensachtig enthousiasme, maar
had bedenkingen.
‘Staat het niet een beetje gek om zoo'n heelen dag samen uit te gaan?’
Hij schoof haar scrupules weg:
‘Heb ik je man beloofd je bezig te houden, ja of neen? Hij heeft er mij om gevraagd,
ik heb er niet bij hem om gebedeld. Ik vervul eenvoudig mijn plicht.’
‘Maar de Matterhorn?’ protesteerde ze zwak.
‘Geeft zijn toestemming. Die zou, als hij maar kon, graag met den Monte Rosa
gaan varen,’ antwoordde hij baldadig.
(Wordt vervolgd)
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Kroniek
In memoriam Cyriel Buysse en Is. Querido
Nog zelden, meen ik, zijn in korten tijd zooveel nederlandsche schrijvers van
beteekenis heengegaan als in de laatste zes of zeven maanden. Aart van der Leeuw,
Frits Hopman, René de Clercq, Frederik van Eeden, en nu pas weer: Cyriel Buysse
en Israël Querido. Het is een ware slachting, die de dood hier aanrichtte.
Bij het overlijden van Cyriel Buysse, den grooten Vlaming, heeft een (eveneens
‘groot’!) nederlandsch dagblad kans gezien, al de domheden, die bij zijn leven over
dezen oerkrachtigen schrijver gedebiteerd zijn, nog eens te herhalen als ware het de
jongste wijsheid! ‘Zijn proza had geen dichterlijke beteekenis, het werd niet gedragen
door een scheppende verbeeldingskracht.... zijn verhalen kenmerken zich niet door
geestelijke diepte.... hij ontroert ons niet.... zijn werk raakt den lezer niet diep.’ En
tot slot nogeens dat onuitroeibare: ‘een gewestelijk schrijver van gewestelijke
beteekenis’! Er zijn nu eenmaal menschen die nooit leeren. Léven zij eigenlijk wel?
Of zeggen zij, half suf en dood, altijd maar hetzelfde, van den professor geleerde
lesje op? Wat verstaan zij onder dichterlijke beteekenis, als een menschenschepper
van zooveel kracht, gloed en geest als Buysse die niet bezeten zou hebben? Stellen
zij zich werkelijk voor, dat men zoo suggestief en beeldend schrijft zonder
‘scheppende verbeeldingskracht’? En ja, die diepte en die ontroering! Zijn die dan
soms het privilegie van wijsgeerig bewerende verzenschrijvers? Om van het
‘gewestelijke’ - dat men indertijd ook Streuvels verweet! - nu maar te zwijgen. Als
men gewestelijk is, wanneer men in zijn werk slechts de menschen van het eigen
land doet optreden, dan zijn ook Tolstoi en Dostoievsky gewestelijk! 't Zit 'm toch
zeker niet in den omvang van het land in kwestie!
Buysse, de sterke, de bescheiden, zijn eigen weg kiezende kerel heeft zulke
hollandsche domheden altijd langs zijn koude sport-kleeren laten afglijden. Ik denk
ook, dat hij ze zelden las. Schrijven behoorde nu eenmaal tot zijn natuur, dus schreef
hij. En niemand die het ooit op natuurlijker wijze deed. In dien grooten kop vol zon
en menschenliefde, achter die oogen vol humor en jongensachtige guitigheid, werden
zeker nooit veel gedachten over litteraire theorieën toegelaten. Hij liet zijn menschen
leven, zijn vlaamsche land- en tijdgenooten, hij had daar zijn enorm plezier aan - en
hij deed het zelden of nooit zonder dat dit plezier zich onmiddellijk aan ons
meedeelde. Wat kon hij met ze dollen! O, die boeken uit zijn hoogsten bloeitijd:
L e n t e , 't B o l l e k e n , H e t E z e l k e n , en nóg zoo'n paar! Men heeft wel eens
beweerd, dat in onze moderne letteren weinig humor te genieten vallen zou. Maar
dan heeft men o.a. aan Buysse toch zeker niet gedacht!
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Er was nog een ándere Buysse. De romantische verteller, de echte volksverteller,
moderne afstammeling van Conscience, die hield van spannende avonturen en
dramatische - soms wel even melo-dramatische - toestanden. Als er eindelijk eens
een zeer goedkoope uitgaaf van zijn werken verschijnt, zult gij beleven hoe ze
verslonden worden.
Deze schrijver was een volbloed mensch en een volbloed verteller.
Een volbloed, liefhebbend en innig mensch was ook Is. Querido. Hoe vele en hoe
hartelijk vereerende vrienden hij had, 't bleek ten duidelijkste bij zijn begrafenis.
Daar stonden menschen - Amsterdammers vooral - van alle soorten en standen in
eerbied en bewogenheid.
Zijn romans werden dikwijls met het woord epos bestempeld. Men wilde de groote
allure daarmee aanduiden. Maar was hij eigenlijk wel in éérste instantie een episch
kunstenaar? Een verhaler met plezier in zijn verhaal, als b.v. Buysse? Ik twijfel er
aan. Mr. Pauwels heeft er aan zijn graf op aangedrongen, dat wij hem toch vooral
een dichter zouden blijven noemen. Dat lijkt mij juist gezien. Querido was een lyricus
en wel niet van de meer stille, bezonken, wijsgeerige soort, maar van de meest
geestdriftige en onstuimige. Hij bezong altijd, ook als hij tevens vertelde. ‘Aan de
realiteit heb ik niets,’ moet hij eens gezegd hebben. En inderdaad, dien indruk maakt
hij ook, heelemaal niet exact, precies het tegenovergestelde van objectief, wel eens
een beetje theatraal, maar ook dán nooit on-echt. Als iémand het altijd hevig en
hartelijk gemeend heeft, dan is het Querido.
Buysse en Querido - ik heb hen beiden goed gekend - in beider warme goedheid
lag een groote overeenkomst, maar overigens waren zij volkomen contrasten. Buysse
was een landjonker - zijn benoeming tot baron lijkt mij volkomen rationeel; zóó
denkt men zich thans een baron. Een landjonker en een sportsman. Rustig en
beheerscht in zijn grooten, menschelijken eenvoud. Een rustigen en beheerschten
Querido kan men zich niet goed voorstellen. Zijn eenige sport - als men het zoo
noemen mag - zal wel het biljarten zijn geweest. Nóg een wonder, dunkt me, dat hij
het in dat spel van berekening zoo ver gebracht heeft.
Het zal wel nóóit iemand in 't hoofd komen den grooten, sterken kunstenaar Buysse
een genie te noemen - het geniale, dat bijkans ieder in Querido prijst, bestónd m.i.
werkelijk, het bestond in de grootheid en durf van zijn aanpak, het bestond in zijn
toomelooze geestdrift, het bestond in zijn onaantastbaar en kinderlijk geloof in
zichzelf. Tusschen Querido en Multatuli zouden zeker lijnen te trekken zijn. Beide
autodidacten hadden iets chaotisch, onverwerkts. Douwes Dekker - dit lijkt mij het
groote verschilpunt - bezat veel meer geest en humor, meer vormkracht ook zonder
twijfel. Maar in scherpzinnigheid gaven zij elkander weinig toe, in zelfgeloof en
dichterlijke durf misschien nog minder.
Wie van Querido's scherp en veelomvattend intellect overtuigd wou
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worden moest een speech van hem hooren; in speechen, briljant redevoeren muntte
ook Multatuli uit. Buysse kon het in 't geheel niet, deed het dan ook nooit. Want hij
was er de man niet naar om iets te doen, dat hij niet kón in de perfectie.
Zoo waren dan deze grooten, die van ons gescheiden zijn. Blijven wij hen er om
vereeren.
H.R.

Boekbespreking
J. Riemens-Reurslag, Nieuwe zakelijkheid in de opvoeding, Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf, 1932.
Nieuwe zakelijkheid in de opvoeding. Het is een term die we telkens opnieuw tegen
komen en waarmee we voorzichtig moeten zijn als we haar vertolken willen. ‘Nieuwe
zakelijkheid’ is een woord dat voor velen nog identiek is met ‘efficiency,’ voor velen
is het dát wat de nieuwe bouwstijlen met elkander verbindt. In hoeverre kunnen we
deze term en de daarmede samenhangende begrippen overdragen naar het gebied
van de opvoeding? Na het lezen en het herlezen van het boekje, geschreven door
Mevr. Riemens-Reurslag, ben ik tot de conclusie gekomen, dat we er grootendeels
onder moeten verstaan: de opvoeding behoort objectief te zijn, gezien van uit het
standpunt der opvoeders, zoo dat het kind, de jonge mensch, zelf opgroeit tot een
objectief wezen, d.w.z. zóó dat het subject en object te gelijk is (een begrip van
Künkel!) en het beteekent óók het dienstbaar maken van het individualisme aan het
collectivisme. ‘De beste opvoeder,’ zoo heet het ‘zal blijken hij die streeft naar
normaliseering, die aan alle typen recht zal doen wedervaren en aan alle
levensinstincten.’
Laten we de verdeeling van het boekje eens nagaan, het bevat: ‘De eeuw van het
kind, de nood der jeugd, drie richtingslijnen, de nieuwe opvoedingsidealen, het gezin
in de eeuw der nieuwe zakelijkheid - de school in de eeuw der nieuwe zakelijkheid.’
De eerste helft van het boekje ongeveer beschouwt de verschijnselen van dezen tijd,
de tweede helft komt met stellingen of, om het modern uit te drukken, doelstellingen.
De schrijfster meent, dat zij eenige richtingslijnen kan trekken naar de toekomst en
het positieve, dat zij te bieden heeft, beweegt zich hoofdzakelijk in de richting van
het materieele. Zij spreekt b.v. over de mogelijkheid dat jonge menschen tusschen
20 en 30 jaar door een verzekering geldelijk eenigszins onafhankelijk zullen kunnen
worden. (Zijn jonge gezinnen gewoonlijk in staat voor b.v. drie en vier kinderen
jarenlang zulke hooge verzekeringsbedragen te storten?) Zij bepleit een betere
maaltijdsverdeeling, een bespreking op school van het radioprogramma(!) en zij
beoogt daarmee de ethiek van de techniek. Zij bepleit het beginnen van iedere klasse
met
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koorzang - inderdaad ligt in het gemeenschappelijk iets doen, aan het begin van den
dag, een versterkend, sociaal element. In een apart gebouwtje, een soort tempeltje,
wil zij een wijdingsstonde houden voor elke klas, - misschien een goede gedachte hier zal géén godsdienstonderwijs gehouden worden, doch er zal over groote figuren
gesproken worden.
We vragen ons alleen af, of hierin niet wat te opzettelijks is gelegen - of hier niet
de te zeer zakelijk-ingestelde mensch een tekort voelt en op deze wijze een oplossing
zoekt, terwijl, als we de opvoeding voor de toekomst willen versterken het onderwijs
zoo zal moeten worden dat die stemming van eerbied en wijding (ginds alleen in het
tempeltje) het hééle onderwijs doortrekt. Waarom zou het bespreken van groote
figuren niet op natuurlijke wijze met het onderwijs vervlochten kunnen zijn? Waarom
bepleit Mevr. Riemens-Reurslag niet de zoo hoog noodige terugkeer tot meer éénheid
in het onderwijs, zoo, dat ten minste den kinderen iets van een cultuurbeeld, een
wereldgeschiedenis voor oogen komt te staan? Waarom worden de elementen, die
de geschiedenis met de letterkunde, de aardrijkskunde met de kunst en deze alle te
samen verbindt, niet meer naar voren gebracht? Het is misschien niet erg zakelijk
en vooruitstrevend van mij; maar ik kan er van ijzen dat onze kinderen eerst
machineschrift zouden moeten leeren en dán het schrijven! Laten we het liever
omdraaien, laten we hen eerst liever letters laten schilderen of teekenen en dan
schrijven! Op deze wijze wordt ten minste de ziel van het kind nog verbonden met
hetgeen het doet - d.w.z. het schépt, en anders maakt het zich zelf tot machine.
Het zelfde bezwaar heb ik tegen het zoo veel mogelijk willen laten vervallen van
handarbeid of handwerkonderwijs. Hier streeft het rationalisme zich zelf voorbij. De
handenarbeid voor kinderen: het breien, naaien, weven, timmeren (eerst voorwaarde
natuurlijk: op kinderlijke wijze gedaan) heeft een veel diepere beteekenis dan het
nuttige alleen. De beoefening er van grijpt diep in het menschelijk wezen, het
ontwikkelt den wil en beïnvloedt het rhythmisch stelsel. Ook zou ik, hoezeer ik ook
mét de schrijfster van meening ben, dat het bespelen van een instrument voor ieder
kind van groote waarde is, liever de fluit, dat edel instrument, noemen dan de
mandoline. Zoo zou ik bladzijde na bladzijde kunnen bespreken.
De eerste vijftig bladzijden zijn goed geschreven, er is daar een gedragen stemming,
een warmte voelt men, men volgt de schrijfster gaarne en men hoopt dat zij in de
hoofdstukken die zullen volgen, in de uitwerking harer ideeën veel zal kunnen geven
dat ons inzicht zal kunnen verdiepen. Hierop volgt dan een teleurstelling. Allerlei
snapshots van het moderne leven zijn er genomen, citaten van bekende schrijvers
worden gegeven maar er volgt weinig synthese. Het meeste is te veel bekend, of gaat
den uiterlijken kant der dingen te veel op. De schrijfster heeft een warm hart voor
de menschheid en ze is bevreesd dat de kloof tusschen de generaties dit keer grooter
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zal zijn dan ooit en dat de menschheid der toekomst stuurloos in den chaos zal moeten
zwalken. Uit deze oprecht-gevoelde vrees is het boekje ontstaan. Het wil de
menschheid leeren modern te zijn. Het moderne te zien, te begrijpen, te aanvaarden.
En zoodoende der jeugd een steun te zijn. Maar ik geloof dat de jeugd nog heel andere
dingen van noode heeft dan hetgene wat in het boekje gepropageerd wordt.
JO DE WIT

Johan W. Schotman, Cloisonné. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931.
In een buitengewoon fraaie en smaakvolle uitgave, die het pompeuse van Wijdeveld's
luxe-editie (Der Geesten Gemoeting, Van Holkema & Warendorf, 1927) mist, heeft
de uitgever Van Dishoeck ons het jongste dichtwerk van Johan W. Schotman
aangeboden. Schotman is een dichter, die niet op den voorgrond pleegt te treden in
het letterkundig leven en wiens figuur men daarom licht over het hoofd ziet. Ten
onrechte evenwel: er is voor den toegewijden beschouwer veel schoons te ontdekken
in Schotman's poëzie. Uit dezen bundel noteerden wij, behalve de legenden en de
vertalingen, van de kleinere gedichten ‘Afscheid’ en ‘Nocturne’ en van de meer
omvangrijke ‘Dodentuin’ en ‘Mijn witte Kwan-Yin’.
Helaas echter laat de dichter zich af en toe geheel meesleepen door een rhetorische
gezwollenheid, waarin de levende adem zijner poëzie wordt verstikt en die ons als
het ware onder een stortvloed van elkander verdringende woorden en beelden begraaft.
Naast uitingen van een sterk romantische geaardheid treft men in dezen bundel
zeer realistische verzen aan. ‘Lente in China’ is hiervan een sprekend voorbeeld.
Aan het boek zijn een aantal ‘notities’ toegevoegd (blz. 135 e.v.), die men goed
zal doen in zich op te nemen, eer men aan de lectuur der legenden begint. De schrijver
wijst er daar o.m. op, dat zijn legenden geen vertalingen zijn, zooals vele zijner kritici
(o.a. ondergeteekende) hadden gemeend, doch zelfstandige gedichten, welke slechts
op enkele legendarische gegevens berusten.
ROEL HOUWINK

R.B., Verre Stemmen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931.
Men heeft de verzen van deze dichter(es) voor een mystificatie gehouden. Naar het
ons toeschijnt ten onrechte. Inderdaad lijken het ons ‘verre stemmen’ te zijn, die uit
deze poëzie naar ons overklinken. Gedichten namelijk, die als in trance geschreven
zijn met een minimum aan z.g. dagbewustzijn. Ze doen meer aan als de echo van
verzonken herinneringen en droomen dan als aan een actieve dichterlijke verbeelding
ontsproten poëzie. Daarom is het feitelijk ondoenlijk iets te zeggen over hun
aesthetische waardij en lijken ze ons grooter beteekenis te hebben als psychologisch
experiment dan als kunstproduct.
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Misschien is het bij een juiste instelling mogelijk, dat zeer velen dergelijke ‘gedichten’
aan het daglicht van hun bewustzijn kunnen brengen en dat hier de poëtische functie
volkomen secundair is.
Intusschen doet het vreemd aan dezen bundel aan te treffen in het fonds van Van
Dishoeck. Want hoe men ook het ontstaan dezer verzen zou meenen te moeten
verklaren, zij staan bij lange na niet op het respectabel hooge peil, waarop over het
algemeen de uitgaven zich bevinden, die het drukkersmerk van den bekenden
Bussumschen uitgever dragen.
Of ons in dezen nog ‘onthullingen’ te wachten staan? Wij vermoeden van niet. Er
is geen Cornelis Paradijs meer voor noodig om de labiele positie van onze litteraire
kritiek aan den kaak te stellen. Deze is ‘so wie so’ wel reeds bekend genoeg!
ROEL HOUWINK

H. Laman Trip-de Beaufort, Parodieën. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1931.
Onze letterkunde is niet rijk aan geesten, die in staat zijn tot een speelsch vernuft als
waarvan dit kostelijk boekske getuigt. Zonder eenige wrangheid parodieert mevrouw
Laman Trip een aantal onzer meest bekende auteurs, o.a. Augusta de Wit, Frans
Coenen, A.M. de Jong, Is. Querido, Lod. van Deyssel, Arthur van Schendel, Dirk
Coster, Henriëtte Roland Holst, Ina Boudier Bakker, Jan Greshoff, Jo van Ammers
Küller. Natuurlijk zijn niet alle parodieën even goed geslaagd, doch er zijn er onder,
waaraan onze litteraire fijnproevers hun hart zullen kunnen ophalen.
ROEL HOUWINK

Gedichten van Bertus Meyer, e.a. Den Haag, Links Richten, 1931.
Een zestal gedichten van dichters, behoorende tot een revolutionair-socialistischen
groep. Bertus Meyer opent het bundeltje met een slechte Van Ostayen-imitatie, Freek
van Leeuwen staat een miserabel propaganda-speechje op rijm over ‘Rationalisatie’
af, Geert van Oorschot volgt met een scheld-vers op Mac Donald, waarvan hij geen
regel zal kunnen verantwoorden noch in artistiek noch in moreel opzicht. Jef Last
draagt ‘Wat zijn wij?’ bij, een gedicht, dat sporen van een ‘echt’ vers verraadt - maar
hij heeft er veel betere geschreven! -, doch dat duidelijk laat zien, dat het gemaakt
is door één, die vrijwillig van ‘boven’ naar ‘onderen’ ging. ‘Er is nog eten....’ van
Jo Gross wekt soortgelijke vermoedens op; met Lou Tieman schijnt het al niet anders
gesteld; alleen de bittere gijn van Willem van Iependaal verraadt een oorspronkelijker
toon. Intusschen blijft het ons nog steeds een raadsel wat een werkelooze met dit
gerijmel moet.
ROEL HOUWINK
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Dr. med. A. Bader, Künstler-Tragik, Karl Stauffer-Vincent van Gogh,
Basel, Benno Schwabe & Co., 1932.
De Zwitser Karl Stauffer (1857-1891) en Vincent van Gogh (1853-1890) waren
tijdgenooten. Stauffer is vooral bekend geworden als etser van portretten (o.a. het
bekende profiel van Adolf von Henzel). Hij was een vroegrijp schilder van de
Berlijnsche wereld, die zich onttrok aan zijn bestemming als modeschilder, om zich
na een graphische periode op het beeldhouwen toe te leggen in Rome en Florence.
Tragisch was zijn ondergang. Geestelijk uitgeput en lichamelijk verzwakt, mee door
een heftige verhouding met Lydia Welti-Escher, stierf hij vrij plotseling, na een
periode van razernij, poging tot zelfmoord, enz. Het verloop van het leven van Vincent
mag nu overbekend worden geacht. De getrokken parallel is duidelijk. Beider kunst
liep echter zeer uiteen. Geboeid door deze scheppende levens, binnen eenzelfde
tijdruimte verteerd, heeft Dr. Bader een nauwlettende studie gemaakt van leven en
werk. Wie behoefte heeft om eens een helder geschreven overzicht van het leven
van Vincent te lezen, kort, klaar en bondig, die zal hier herademen. Want Dr. Bader
doet niet mee aan onze moderne gewoonte om over kunst alleen te schrijven met
dikke woorden, veel gevoelsexlamaties, heftige uitspraken en historisch ridicule
inzichten. Ook vervalt hij niet in de aesthetische schoolmeesterij. Het is alleen te
betreuren, dat hij zijn studie besloten heeft met een wetenschappelijke (of wat
daarvoor gelden moet) verhandeling over: ‘heterogene begabung, schaffensart und
tragik’. Wij worden dan onthaald op een schema van de ‘nervenbahnung beim
bildenden künstler’. Bij het oog wijst een pijltje aan waar de indrukken naar binnen
gaan, hoe ze vervolgens door de hersens wandelen en langs het ruggemerg afzakken
om eindelijk bij arm en hand er weer uit te komen als ‘kunstproduct’. Dergelijke
schemata zijn erg besmettelijk in de wetenschap. Er bestaan soortgelijke tafereelen
van het stofwisselingsproces in den mensch. Het wonder van het een en van het ander
is tenslotte gelijk en de teekeningen zijn zeker nuttig voor menschen, die geen idee
hebben van hetgeen er gebeurt als zij een boterham eten of als Jan Steen of van
Dongen naar buiten kijkt.
Natuurlijk weet Dr. Bader wel dat hij het mysterie nog niet onthuld heeft met zijn
schema. Hij heeft nog een tweede poging gewaagd met een tabel van het
‘Mechanismus (Psychismus) des Schaffens prozesses beim bildenden Künstler von
ausgeglichen universaler Begabung.’
Aan den eenen kant staat S t a u f f e r ‘als Mensch extravertiert’, aan den anderen
kant V i n c e n t (als Mensch intravertiert). Dr. Bader heeft al zijn gegevens over
verder werk en leven nauwkeurig geanalyseerd en gerangschikt. En ziet zijn resultaat.
De Stauffer-reeks is precies het tegengestelde van den Vincentreeks. Bij Stauffer
komt dan aan het eind: verharrt beim Abbild, Realismus, objektiv; bij Vincent: strebt
zum Sinnbild (expres-
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sionismus, subjektiv). Tot slot dan nog een medische beschouwing over beider tragiek.
De toekomst van deze schemata en tabellen zie ik als een verzameling in zakformaat
van de bekendste kunstenaars der wereld, alles in tabelvorm en met schemata
verduidelijkt. Een codificatie zou zeker de moeite loonen. Er is immers ook al door
een oogspecialist van Greco uitgemaakt, dat zijn vormoverdrijvingen eenvoudig aan
een mankementje van zijn oogen kan worden toegeschreven. Met een bepaald soort
brilleglas wordt alles weer normaal.
Dr. Bader heeft rijkelijk citaten gestrooid tusschen zijn geleerde beschouwingen;
citaten die op zichzelf alweer even betwistbaar als apodictisch zijn. Zoo bederft het
slot van zijn boek, waarin hij met zijn eigen vondsten te voorschijn komt, het genoegen
van zijn rustig, zakelijk en helder overzicht. Als ik leven en kunst aan deze
wetenschappelijke tabellenwoede zie onderworpen, dan wordt het mij te benauwd
in de kunstsanatoria en als ik dan lees dat het werk ‘für Kunstfreunde’ werd
geschreven, dan besef ik voorgoed, dat ik nooit tot de soort dier ‘Kunstfreunden’ zal
kunnen behooren en wel altijd een outsider zal moeten blijven.
Dat het boek heel goed werd uitgegeven, op degelijk papier werd gedrukt en met
de bekende kleurendrukken is opgeluisterd spreekt van zelf.
A.M. HAMMACHER

Gerard Brom, Java in onze Kunst, Brusse N.V., Rotterdam, 1931.
Met een stijl, die in zijn zakelijke raakheid aan dien van een Tacitus denken doet,
pregnant en om minstens tweemaal te lezen, geeselt Brom de gewinzieke valschheid
der Compagnies-dichters, stelt hij de domheid der schelders uit tempo doeloe aan de
kaak en spreekt hij een bemoedigend woord tot hen, die het in den nieuwen tijd eerlijk
meenen met Indië en zichzelf. Maar men ontkomt er niet aan - de slotsom is
bedroevend en ietwat ontmoedigend. Wel is men er in geslaagd de norm van polders
en molens te vergeten en het Indische landschap anders te zien dan onze voor tijgers
en malaria bevreesde voorouders deden - wel bereikte men zooveel zelfoverwinning,
dat men het tandakken niet meer kunstloos en de gamelanmuziek niet meer
afschuwelijk-om-te-hooren noemde, maar de geest, waaruit die kunst voortsproot,
bleef helaas ook een gesloten, dus een nog ongeschreven boek. Of zal ook daarvoor
de tijd komen? Moge Brom dan nog leven om hem te beschrijven. Want zijn boek
is kostelijk van humor, hoewel hij het verschrikkelijke daarmee toch niet onnoodig
verzacht. Daarvoor is hij te scherp als hij zegt, na de befaamde uitspraak der Regeering
aangehaald te hebben, dat de kolonies bestonden voor het moederland en niet het
moederland voor de kolonies: ‘Vandaar het woord moederland!’ Of elders, Jan de
Marre citeerend:
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‘De nijvren akkerman een' zoeten vrede smaakt,
Daar hij den Koffybouw op heuvels en in dalen
Bevlijtigt en een' schat van 't aardrijk weet te halen.
- Een schat voor wie? Kom, er zijn ernstiger vragen aan de orde. Als de dichter in 't
voorbijgaan wordt geboeid door de inheemsche rijstbouw, schaamt hij zich over zo'n
afdwaling en onderbreekt zijn “bespiegelingen” met de nuchtere boodschap:
Zwijg van het landgebruik, dat nutter waar' bedekt,
Meld wat tot voordeel van de groote Koopstad strekt.’
Multatulianisme? 't Kan zijn, maar raak is het en verdiend. Overigens, Multatuli komt
er bij Brom beter af dan Huet; die was ‘door het liberalisme heen, zooals hij door
zijn toga heen was.’
Het boek is goed gedocumenteerd, hier en daar op het kaartsysteemachtige af.
Maar dat hindert niet, want wat de schrijver den poëten voor de voeten werpt, is niet
malsch.
Met uitzondering van wat hij over Isaac Israels zegt lijkt mij het gedeelte over
onze schilders-in-Indië beneden de rest te blijven - meer afbeeldingen ware billijk
tegenover de welgekozen citaten der schrijvers. Jammer ook, dat de groote invloed,
uitgegaan van inheemsche ornamentiek op onze decoratieve kunsten, geen ruimer
bespreking vond.
Maar dat alles doet van de groote opvoedkundige waarde van het boek niets af,
dat ik gaarne in handen zag van allen, voor wie Indië meer is dan een klank.
Dr. W.F. STUTTERHEIM

XXIV Emblemata dat zijn zinne-beelden. Spreukverzen van A.E.
Drijfhout, houtsneden van M.C. Escher. Uitgegeven in het jaar
MCMXXXII door C.A.J. van Dishoeck N.V. te Bussum.
Deze uitgave is een moderne herleving van Roemer Visscher's Sinnepoppen en Jan
Luyken's Spiegel van het Menselijk Bedrijf.
Het accent valt hier vooral op de prenten; de spreuken van Drijfhout en de korte
Latijnsche teksten maken slechts een bescheiden onderdeel van de bladzijden uit.
Wij kennen Escher al eenige jaren als een buitengemeen knappen houtsnijder en
deze 24 beelden vormen een nieuw bewijs van zijn kunnen. In zijn oeuvre toont
Escher een sterken band met de tastbare feiten, hij is een realist, die in krachtige
lijnen en een contrastrijk wit en zwart de realiteit in een zekere styleering weergeeft.
Ook hier vinden wij die gestyleerde werkelijkheid terug, maar de beelden dezer
realiteit moeten de symbolen zijn, welke in de korte versjes van Drijfhout worden
verduidelijkt: een bloemvaas, een aanbeeld, een stoomwals, een weegschaal, enz.
Nu kan men er genoegen mee nemen, als de houtsnijder al die
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voorwerpen duidelijk en fraai afbeeldt; men kan echter ook den wensch voelen
opkomen, dat het voorwerp ook door den houtsnijder wordt verheven tot de geestelijke
hoogte van het symbool en in dat geval zal Escher niet steeds bevrediging schenken
en zal men verschillende zijner beelden te naturalistisch achten. Dit neemt niet weg,
dat men alle waardeering moet hebben voor Escher's ambachtelijke gaven en voor
de over het algemeen zeer verdienstelijke mise-en-page van zijn zinnebeelden.
J.S.

Onze woning en haar inrichting door Corn. van der Sluys. (N.V. Mij. tot
verspreiding van goede en goedkoope lectuur, Amsterdam. Zonder jaartal.)
Corn. van der Sluys schrijft levendig en zelfs met temperament over alles wat op
woningbouw en vooral op woninginrichting betrekking heeft. In 8 hoofdstukken
bespreekt hij woning-indeeling, wanden, ramen en deuren, weefsels, meubels,
verlichting en verwarming, glas, aardewerk, wandversiering en huis-inrichting. De
vele uitwassen der kunstnijverheid geeselt hij, ja het heele begrip ‘kunstnijverheid’
gaat hij critisch te lijf en daarbij moet ook het artistieke interieur, door den
binnenhuis-architect afgeleverd, het ontgelden. Het boekje lijkt mij vooral nuttig
voor hen, die zich moeten ‘inrichten’ zooals het heet en voor die vele anderen, die
zich al ingericht hebben onder devoot opzien naar ‘het schoone gebruiksvoorwerp’,
welks doelmatigheid problematiek bleek. Tal van afbeeldingen van hoe het wel en
hoe het niet moet zijn verduidelijken den tekst.
J.S.

Kunstschilders-materialen en schildertechniek door F. Kerdijk. Uitgave
van N.V. Talens & Zoon, Apeldoorn.
Dit boekje, door de bekende verffabriek uitgegeven, bedoelt den schilders inlichtingen
te verschaffen omtrent alles, wat bij het olieverfschilderij te pas komt: het doek, het
prepareeren van het doek, de kleurstoffen, de vernissen, enz. Tal van staalkaarten
met diverse kleuren verduidelijken de systematische opsomming en beschrijving der
kleurstoffen; het dient dus de techniek der olieverfschildering, weshalve hier met
deze aankondiging kan worden volstaan.
J.S.

In memoriam M.A.J. Bauer
Nu Bauer is heengegaan, bemerken wij eerst recht welk een afzonderlijke plaats hij
bij zijn leven innam. De mensch Bauer leefde teruggetrokken en bescheiden, een
‘plaats’ zocht hij nimmer, maar in onze waardeering kreeg
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hij die ruimschoots: was hij niet onze etser bij uitnemendheid? Ja, maar hij
onderscheidde zich ook door het feit, dat hij buiten de tijdelijke stroomingen in de
kunst stond en zijn manier schier geen tijd verried. Zijn talent rijpte, toen in de
beeldende kunsten het weer omsloeg en de hemel der impressionisten, na door het
luminisme te zijn ontleed, werd betrokken door buien, die van alle kanten tegelijk
opkwamen. Bauer bleef onbewogen, de nieuwe denkbeelden raakten hem weinig,
want hij wilde iets, waarbij geen leerstelligheid baat kon brengen, geen kleurentheorie
in het geding kwam, geen nieuw streven naar dieper tasten in de menschenziel te pas
kwam. De droom van zijn jeugd was het Oosten en die droom zou hij tot leven
brengen. Wat beteekenen tegenover de eeuwige waarden van het Oosten, waar het
leven van den enkeling geen waarde heeft, waar de wil tot heiligheid de heftigste
lichaamspijn overwint en de eeuwen voortglijden langs de hooge tempels, de
tijdelijkheden van het Westen?
Toen Bauer, nauwelijks 19 jaren oud, zijn eerste reis maakte naar het nabije Oosten,
was hem het Oosten al geopenbaard en wat hij met zijn oogen daar zag, was slechts
een bevestiging van wat zijn geest zich bewust was geworden, nadat die allerrijkste
bron van Oostersche fantasie, de 1001-nacht hem was ontsloten. ‘Ik zie alles - zoo
schreef hij naar huis - zooals het in de 1001-nacht beschreven is.’ Wie zou meenen
dat hiermede de uiterlijke verschijning, het met de oogen geziene bedoeld is, vergist
zich, want Bauer's geheele werk bewijst, dat de toevalligheden van het oogenblik,
de ‘tranche de vie’ hem koud lieten en dat het zijn fantasie - Oostersch-rijk - was
welke, opgeroepen door een stadsbeeld, een tempel, een poort, een groep bedelaars
of wat dan ook, onmiddellijk het beeld wist om te tooveren tot iets uit die
sprookjeswereld, waarvan de 1001-nacht ons leert. Hoewel Bauer's techniek vaak
een snel opschrijven van visueele indrukken schijnt te zijn en men dus geneigd zou
zijn in hem een impressionist te zien, waren de visueele indrukken in werkelijkheid
voor hem slechts bijzaak; zij dienden alleen om zijn verbeelding van de essentie van
het Oosten weer te geven. Dit was, wanneer ik hem goed begrijp, zijn doel: zich in
te leven in het diepste, sprookjes-achtige, immer geheimzinnige wezen van het Oosten
en dat wezen te beelden. Bladert men zijn gansche etswerk door, dat omstreeks 45
jaren beslaat1) dan blijkt duidelijk hoezeer al die jaren het Oosten hem bleef boeien,
doch tevens dwingt zulk een overzicht tot de erkenning, dat het bleef bij het
schilderachtig uiterlijk van het Oosten. Wij raken hier een der grenzen van Bauer's
talent en misschien ligt hier ook ten deele de verklaring van het vaak onbevredigende
van Bauer's groote, beroemde composities.
Als grafisch kunstenaar is Bauer ongetwijfeld groot geweest; het is moeilijk

1) Zie b.v. M.A.J. Bauer. Zijn etswerk (His etched work), bij zijn 60en verjaardag, in 1927,
uitgegeven door E.J. van Wisselingh & Co. te Amsterdam.
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aan te nemen, dat latere tijden geen recht zouden doen wedervaren aan de
merkwaardige hoedanigheden in het bijzonder van zijn etswerk; minder zullen zijn
schilderijen en aquarellen tot zijn roem bijdragen. Helaas is zijn teekenwerk te weinig
bekend. Hoewel het een hachelijke onderneming is om een beeldend kunstenaar met
Rembrandt te vergelijken, dwingen enkele parallele verschijnselen toch, die
vergelijking tusschen Bauer en Rembrandt te maken. Beiden doordrong een passie
voor het Oostersch leven, beiden hadden een drift voor het sterke contrast van licht
en donker en beider hand werd gedreven door die eigenaardige bezetenheid tot het
schrijven in koper, die aan de etslijnen vaak een innerlijk leven - iets van een
zielsbelijdenis - geeft buiten de voorstelling om. Meesterlijk hanteerden beiden de
etsnaald. Toch blijft Rembrandt in alles de meerdere, omdat Bauer's sprookjesachtige
wereld ten slotte een uiterlijke wereld is gebleven, waaraan de diepe menschelijkheid
ontbreekt en de beeldende kracht van elke lijn van Rembrandt oneindig grooter is
dan bij Bauer. Terwijl Rembrandt niet alleen het beeld groot weet te houden, maar
ook elk onderdeel met onfeilbare zekerheid neerzet, kan het detail - en met name het
figuur - bij Bauer niet immer bevredigen; of hier een grens was aan zijn talent dan
wel of hij het verwaarloozen van afzonderlijke elementen onbelangrijk vond tegenover
het doel om een hem bevredigende totaliteit te scheppen, ik zou het niet durven
zeggen. Merkwaardig is in elk geval hoe goed Bauer architectuur en ruimte kon
weergeven, of liever kon suggereeren, hoe prachtig hij de wilde stuwing, de
blikkerende, fel-nerveuse beweging van een volksmassa kon oproepen, vooral in
zijn kleinere etsen, en hoe, daarnaast, de figuren, elk afzonderlijk, hoe sierlijk en
zwierig ook neergeschreven, vaak expressieve kracht missen en een nadere
beschouwing niet steeds kunnen verdragen. Daarin was Bauer ook de mindere van
Bresdin.
Bauer heeft bij zijn leven veel erkenning genoten; in hoeverre zijn werk ook voor
latere geslachten levend zal blijven, moet de tijd leeren. Mij wil het voorkomen, dat
juist niet zijn beroemde, groote etsen, waarin de greep machtiger lijkt dan hij is, de
tijden zullen doorstaan, maar dat veel van zijn kleinere etsen gezocht zullen blijven.
J. SLAGTER

De stilleven-schilder Lodeizen
J. Lodeizen, stilleven-schilder. Ook, maar niet uitsluitend, schilder van stillevens.
Immers mede van landschappen, en nu en dan een portret.
Een uitgebreide tentoonstelling, onlangs gehouden in de kunstzaal U n g e r &
v a n M e n s te R o t t e r d a m , welke een overzicht gaf van Lodeizen's werk van
omstreeks '26 tot nu, telde misschien meer landschappen dan stillevens, zeker niet
minder. Ook een tweetal zelfportretten,
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onderscheidenlijk van '28 en '31, en nog een portret van een ander (den heer G.).
Toch is Lodeizen stilleven-schilder, in al zijn werken, om het even welk gegeven hij
koos. Want ook zijn landschappen zijn stillevens. En de portretten eigenlijk wel
evenzeer.
Wat verstaat men onder: stilleven? Vraag het uw vriend, dien ‘liefhebber’ van
schilderijen. ‘Een stilleven’, zal hij zeggen, ‘wel, dat is een schilderij naar een
levenloos voorwerp, of naar een groep of ordening van zulke voorwerpen. Het komt
er op aan, die zoo natuur-getrouw mogelijk af te beelden; want dát, dat de dingen er
uitzien als waren zij echt, is het voornaamste. Net als gelijkenis voor een portret.’
Dit zal uw vriend, zeker van weten, u antwoorden. Maar zoo gemakkelijk komt
hij er toch niet af! ‘Alles goed en wel,’ zegt ge dan, ‘doch ik ken menige schilderij,
die wis en zeker een stilleven is en waar die omschrijving nochtans volstrekt niet
toepasselijk op blijkt te zijn. Nog afgezien van het wellicht geringe bezwaar, dat
levenloos al dadelijk verkeerd is, daar men ook stillevens van bloemen en deze als
misschien niet de minst belangwekkende kent, zijn er overwegingen van grooter
gewicht tegen de verklaring aan te voeren. Men kan een ding immers op tweeërlei
wijzen afbeelden: naar zijn uiterlijk voorkomen en naar zijn wezen. En alleen voor
dengeen, die de eerste opvatting toepast of volgt, komt het op wat men dan noemt,
natuur-getrouw afbeelden aan. Van hem, die de tweede aanvaardt, wordt evenwel
nog iets anders geëischt. Hij moet het karakter, den geest van het ding openbaren;
de ziel moet men zien door het uiterlijk heen. Eerst dan heeft de schilder voldaan
aan het bekende gebod van Fromentin: d'exprimer l'invisible par le visible.’
Na deze uiteenzetting moogt gij er uw gemak wel van nemen. Ge hebt het er kranig
afgebracht.
Toch is het nog eenigszins anders.
Immers, daargelaten dat een kunstenaar ook, niet het voorwerp zelf en niet zijn
karakter, doch den indruk, dien het op hem maakt, kan schilderen en buitendien nog
kan trachten het karakter zichtbaar te maken, niet door het uiterlijk voorkomen heen,
maar met verloochening daarvan - wat zoudt ge er wel van denken.... gij kent het
werk van Willem Witsen toch? .... welnu, wat zoudt gij er van denken, als men u
eens zei dat Witsen het stilleven van Amsterdam heeft geschilderd?
Zoo, d.w.z. in min of meer overeenkomstige opvatting, niet: met dezelfde techniek,
als Witsen Amsterdam heeft geschilderd, schilderde Lodeizen een dooden boom,
een boerenhoeve met weiland omgeven, een weg door de duinen, een bruggetje over
een sloot, een zee.... en ook boeken, bierpullen, flesschen, kannen, een schaaltje met
radijs, een pot met hyacinthen, een bijbel met een schelp er op.
Maar nu zeg ik het toch verkeerd. Het is wel waar, dat Lodeizen die
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‘landschappen’ en dat ‘zeegezicht’, en ook de opgesomde voorwerpen heeft
geschilderd, zeker, daar mag geen twijfel aan wezen, in de kunstzaal Unger & van
Mens heeft men het kunnen zien, - doch eigenlijk schijnt dat toch maar van
ondergeschikt belang te zijn. Ik geloof tenminste (tusschen haakjes lasch ik in: na
jaren lang de ontwikkeling van Lodeizen's werk te hebben gadegeslagen, ben ik er
voor mijzelf wel zeker van), dat het hem om dien boom, dat huis of de zee, noch om
die boeken of andere dingen te doen is geweest. Niet deze heeft hij willen schilderen,
althans niet om hen zelf. Bewust of onbewust moet hij iets anders hebben bedoeld.
N.l. de stilte weêr te geven. De stilte, die, hetzij van de dingen schijnt uit te gaan,
hetzij door hun bewegingloosheid dieper en inniger lijkt, dan wel juist door beweging
(bijv. van helm op een duin, waar de wind over heen strijkt) als wordt geaccentueerd,
hoorbaar en aanschouwelijk te maken.
Aldus is Lodeizen stil-leven-schilder; schilder van stil leven.
De vergelijking met Witsen voere men niet te ver door. Bij overeenkomst, is
grooter verschil. Witsen's stilte van het oude Amsterdam is - meestal - die van den
dood; de stilte, welke Lodeizen weergeeft, die van het rustige, veelal als wachtende
of zich bezinnende, of, waar het zich het edelst openbaart, in zijn verhevenheid
onaantastbare leven.
Het kan dan ook geen toeval zijn, ook geen gevolg van willekeur, dat Lodeizen
langzamerhand van een tamelijk vollen en zwaren toon tot een dunneren, echter niet
schralen, lichten en soms ijlen is overgegaan. Evenmin is het toevallig, dat hij de
dingen van die stillevens, welke men de ‘eigenlijke’ kon noemen (uitsluitend ter
onderscheiding), dus boeken, kannen en andere voorwerpen, slechts zelden in een
gesloten, schier altijd in een open ruimte plaatst. Om rustig te kunnen ademen, heeft
de stilte van het leven immers een luchtige sfeer noodig, en mag zij niet omsloten
zijn. Van vele stillevens werken de achtergronden als klankbord, dat de stem der
stilte reflecteert. Die van Lodeizen's stillevens echter weêrkaatsen haar fluistering,
noch houden ze haar tegen; zij openen zich naar de oneindigheid en laten haar vrij.
Het werk van Lodeizen, zooals het in de kunstzaal Unger & van Mens zich aan
den beschouwer vertoonde, geeft stellig nog wel reden tot bezwarende opmerkingen.
De schildering, den laatsten tijd lichter en losser dan vroeger, blijkt soms ook minder
zeker te zijn. Waar de schilder het minst is geslaagd, lijkt - en men kan het verklaren
- het leven in en om de dingen niet verstild, eerder verdreven te wezen. En nog wel
meer kon worden aangemerkt. Doch dit was niet het doel van deze beschouwing.
Hier is slechts een poging gedaan, het werk te karakteriseeren.
KOOMEN
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Herdenking van Manet
door W.F.A. Roëll
‘WIJ wisten niet, dat hij zoo groot was’, mompelde Degas, anders zoo vernietigend
in zijn oordeelen, toen hij den lijkstoet volgde van Edouard Manet, midden in den
bloei van zijn leven weggerukt.
Terwijl de vooruitstrevende vrienden het vroeg eens waren over zijn uitzonderlijk
talent, duurde het tijden, vóórdat het groote publiek zijn gewaagde doeken verdroeg.
De retrospectieve van 1884 oogstte al even sterk verzet als de openbare aankoop der
Olympia, waar Monet zich voorgespannen had en welke de voortvarende Clemenceau,
pas drie dagen minister, bij overrompeling in het Louvre binnenvoerde.
De academische salon, die den vermeenden omwentelaar zoo dikwijls uitsloot,
haalde dit jaar bakzeil en zoo kon men boven in het Grand-Palais op de eereplaats
twee van Manet's latere meesterstukken bewonderen: de schutspatrones der artisten
Nina de Callias, tegen een achtergrond van Japansche waaiers en de leeuwenjager
Pertuiset, welk schilderij den artist tegen het eind van zijn leven een tweede medailje
deed verwerven, belachelijke onderscheiding voor dengene, die zoo torenhoog uitstak
boven zijn tijdgenooten.
Thans biedt de Orangerie ter herdenking van zijn honderdjarige geboorte en bijna
vijftigjarig sterven een verzameltentoonstelling van zijn levenswerk, waarvoor musea
en particulieren uit Duitschland, Engeland, Amerika, Noorwegen en ook Holland
hun beste stukken afstonden: schitterend eerherstel voor den
beeldenstormer-tegen-wil-en-dank, die zijn heele leven gebukt ging onder het etiket:
‘Refusé’, wijl hij in alle argeloosheid meende een eerlijk voortzetter der traditie te
zijn, titel, welke niemand hem tegenwoordig meer zal durven betwisten.
Als deze tentoonstelling wat schikking, achtergrond en verlichting betreft zekere
bezwaren doet rijzen, kan men er in ieder geval voortreffelijk Manet's leven volgen
van de eerste dilettantische reisschetsen tot de laatste bevendgeschilderde
bloemboeketten.
Zelf stelt hij ons met de penseel zijn ouders voor: zijn vader, hoog rechterlijk
ambtenaar, streng en in zich zelfgekeerd, het zwartzijden kalotje op den
ernstig-gebaarden kop, een hand gebald op de leuning van zijn Louis-Philippe-zetel,
terwijl de moeder zwijgzaam en bezorgd zich over hem heen buigt, de
hand-in-polsmof grabbelend in de kleurige kluwens van haar breimandje.
Raden wij niet bij voorbaat, dat de schilderscarrière, waarvan de jongen droomde,
door papa wordt tegengewerkt en in de moeder, wier broer kolonel Fournier hem
clandestien teekenles geeft, een vurige verdedigster vindt?
Omdat hij geen rechten wil studeeren en men hem geen gelegenheid
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geeft te schilderen, kiest hij de zee, uitweg voor zooveel onderdrukte
kunstenaarsneigingen. Met zijn slechte schoolnotities - ‘hij werkt weinig; is vaak
verstrooid; moeilijk karakter’ - straalt hij echter voor de zeevaartschool en komt hij
op het schoolschip ‘Havre et Guadeloupe’ terecht, dat hem voor de opleiding moet
klaarstoomen.
Uit de brieven aan zijn moeder lezen wij de wederwaardigheden van zijn overtocht
naar Brazilië. Geen bepaalde schilderkunstige opmerkingen, maar een vlotte,
anecdotische vertelwijze. Na alle teisteringen door storm en zeeziekte werkt de baai
van Rio als een heerlijke vertroosting. Hij kijkt naar de gek-opgetuigde en getulbande
negerinnen en ‘wat de Braziliaanschen betreft, die zijn in het algemeen heel mooi;
zij hebben prachtige zwarte oogen en haar idem.’ Hij viert een exotische karnaval
mee en picnict in het oerwoud. Bestaat er een aardsch paradijs zonder slang? Figuurlijk
en overdrachtelijk gestoken keert de jeugdig-onervaren adelborst uit dit broeiend
land der verleiding naar huis.
Middelerwijl laat de teekenduivel hem niet los. Hij maakt karikaturen aan boord,
geeft zelfs les aan zijn kamaraden. Eenmaal neemt hij zoowaar het penseel ter hand:
‘Op zekeren dag, toen wij de kust naderden, merkten wij, dat onze lading Hollandsche
kazen, door aanraking met het zeewater geleden had. De korst was verbleekt en dit
wekte ongerustheid. Ik bood aan het onheil te herstellen en nauwgezet met een
scheerkwast kalefaterde ik de “doodshoofden” op, die hun mooie wijnroode tint
terugvonden. Dit was mijn eerste brok schildering.’
Inziende, dat de marineloopbaan al even weinig voor den stuurschen jongen
weggelegd is als de rechten, stemt vader Manet er eindelijk in toe, dat zoonlief het
atelier van den vermaarden Couture zal volgen. Welk een overgang van de tintelende
buitenlucht in de muffe ateliersfeer! Wat hem vooral hindert, zijn de
hopeloos-gekunstelde houdingen der modellen. Als hij een ervan een verwijt maakt,
krijgt hij tot antwoord: ‘Naar ons worden de Prix de Rome behaald’, waarop de
jeugdige belhamel: ‘Wij leven niet in Rome en willen er voor geen geld heen. Wij
zijn en blijven in Parijs.’ Een ander keer laat hij een mannen-model half-aangekleed
staan, schilderachtig-haveloos, waarop de meester hem medelijdend toevoegt: ‘Kom,
arme kerel, je zult nooit iets anders zijn dan de Daumier van je tijd’, beleediging, die
ons thans als een uiterste lofprijzing voorkomt.
Maar als Manet tegen zijn kleinen leermeester te velde trekt, put hij vlijtig leering
uit de groote meesters. In het Louvre copieert hij de ‘Vierge au Lapin’ van Tiziaan
en het grijze zelfportret van Tintoretto, dat hij boven alles stelt. Iets later vinden wij
in de ‘Verraste Nymf’ een weêrkaatsing van Rembrandt's ‘Suzanna in het bad’ en
in de ‘Vischvangst’ ontleeningen aan twee schilderijen van Rubens, eerbiedige
pastiches, die evenwel nog weinig van zijn diepste eigen verraden.
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Het is de klare, koel-beheerschte Velasquez, die den kunstenaar aan zichzelf ontdekt.
Wat hij in de galerijen van Louis Philippe en Pourtalès ziet, wekt zijn geestdrift op.
De kleine Kavaliers van Velasquez uit het Louvre, scherp gesilhouetteerd, kunnen
het ‘clair-obscur’ volmaakt ontberen. Het is jammer, dat de Guitaarspeler, die tegelijk
met het bovenbeschreven Ouderportret op den salon werd aangenomen, niet op de
tentoonstelling tegenwoordig is, doch wij ontmoeten achter de schermen: Lola de
Valence, de ballerine, die Manet in het Hippodrome beklapt en waarin Baudelaire
zal bezingen:
‘Le charme inattendu d'un bijou rose et noir’.
Van al deze espagnolismen trekt de doode Torero, uitgesneden uit een sterk
bekritiseerd stierengevecht, het meest onweerstaanbaar aan. Niet wegens het drama,
dat geheel in schoonheid werd opgelost. De ‘Gesneuvelde Krijger’ van Velasquez,
die kennelijk als uitgangspunt diende, werd monumentaal versimpeld en verstrakt.
Hoe voornaam werkt het fluweelzwart tegen den olijfachtigen achtergrond, even
opgeleefd door de kleur van den gestreken vlag, die, teeder rose inplaats van vlamrood,
verraadt, hoezeer hij aan den kunstenaar der infantes - voor hem de
schilder-der-schilders - blijft verknocht.
Zelfs als Manet de exotische hulselen versmaadt, voelt men hem gegrepen door
het iberisch accent. De schoftjes, die hij met zijn grijzen straatmuzikant laat poseeren
op een primitief-gecomponeerd doek, waar ook de absinthdrinker optreedt in zijn
almaviva en een oude rabbijn even zijn neus vertoont, dringen zich veel scherper
onderscheiden op dan in het vaderland van Louis Lenain gebruikelijk is.
Opvallend is, dat Manet het sterkst door Spanje aangedaan wordt, voordat hij het
bezoekt. De begeerte werkt bezielender dan de bevrediging. Men denkt aan
componisten als Bizet, Debussy of Ravel, die zich geniaal door volkswijzen lieten
inspireeren zonder hun verbeelding aan de werkelijkheid te toetsen. Nadat hij het
land van zijn droom gezien heeft, zal hij nog eenige stierengevechten schilderen,
waarna voorgoed dit levenshoofdstuk wordt afgesloten.
Een meisje staart ons aan met groenblauwe oogen en rossig haar, geschilderd met
wonderlijk-versimpelde overgangen van licht naar schaduw, op het gelaat: het is
Victorine Meurend, het model, dat zoo karakteristiek in talrijke schilderingen van
den meester zal optreden.
Stelt zij niet de badende voor, die zich in ‘Le Déjeuner sur l'Herbe’ met twee
gekleede heeren onderhoudt of liever schilderkunstig comprometteert, zooals de
kritiek opmerkt? Waarom is echter, wat men in Giorgione's ‘Concert Champêtre’
goed vindt, hier uit den booze? Anderen vallen over de slechte kompositie, niet
beseffend, dat Manet deze aan een verdwenen
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Paris-oordeel ontleende van Raphaël, die op zijn beurt antieke sarcophaag-motieven
benutte? Mag men in dit verband nog van plagiaat spreken? Mogen de sterken niet
overal hun buit zoeken, daar zij toch alles herscheppen? Als het park-decor koel
museum-achtig aandoet, spreekt het fel-geschilderde naakt onmiddellijk aan en niets
overtreft het stilleven van blauwe jurk, zwartomlinte capeline in de buurt van eenige
kersen en brioches, welke den schilderminnaar letterlijk doen watertanden.
Het is door den persoonlijken invloed van Keizerin Eugénie, dat de geweigerden
van den salon in een naastgelegen ruimte van het Paleis d'Industrie hun misbaksels
mogen vertoonen om door antithese te laten zien, hoe men n i e t het penseel moet
hanteeren: het publiek beschouwt het eenigszins als een ‘jeu de massacre’ op de
kermis, sadistisch verheugd om met uitgezochte schimpscheuten op de
schilderkunstige hoofden-van-jut te mikken.
Nog feller groeit het verzet, als de schilder met de ‘Olympia’ voor den dag durft
te komen.
In de Oranjerie als in het Louvre trekt het stuk dadelijk de aandacht. Melodisch
gelijnd ligt het ontkleede volkskind, met even een zalmige kleurnoot in borsten en
haar, mooi overgenomen in den gelen Indischen shawl, op den witblauwigen,
onvergelijkelijk breed-geschilderden lakengletscher: ‘Cette fille enchanteresse - zegt
J.E. Blanche - pétrie d'argent et de lait, de rose tendre, qui pose sa main là, où un
Prix de Rome eût jeté un voile.’
De tijdgenooten zagen deze populaire odaliske met andere oogen aan dan wij.
Gewend aan poezelige salon-naakten begrepen zij niet, dat de schilder zijn model
niet idealiseerde. Zij vonden de voorstelling weerzinwekkend vulgair. Burgerlijk
van geest als zij waren, ontging het hun ten eenen male, dat de echte schilderdistinctie
- die van Rembrandt b.v. - boven den lageren salon-smaak uitgaat en het allerbanaalste
weet te veredelen. Wat is er in wezen voornamer geschilderd dan het gewraakte
handje of sierlijk-gekruiste been, eindigend in een verrukkelijk voetje, welks muiltje
spelenderwijze loslaat....
Hoevelen zagen er geen perverse bedoelingen in? De negerin, die het boeket van
een onbekend bewonderaar binnenbrengt en het hooggerugde katje, werden openlijk
aan den kaak gesteld. Nu nog lezen wij onder de pen van Paul Valéry in den katalogus,
dat Manet een ‘bestiale vestaalsche’, een afgodsbeeld der prostitutie, wilde schilderen.
Maar als onze realist het gewild heeft, dan heeft hij niet gekund. Waar schuilt het
cynisch-gemeene of schaamtelooze in deze volksachtige Victorine, die ons zoo
onbeschroomd-trouwhartig aanblikt? Men beweert, dat de duivelsche bedoelingen
door den tand des tijds uitslijten en dat deernen op heel oude museum-paneelen na
eeuwen met hemelsche maagden worden verward; hoe het ook zij: inplaats van de
perversiteit treft ons thans eerder de naïeviteit. Of is onze zedelijke waardeering in
driekwart eeuw hollend achteruitgegaan?
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Misschien dat het schandaal der Olympia in den grond niet zoozeer veroorzaakt werd
door de naaktheid van het model dan wel door de weergalooze blootheid, de
onbevangen openheid der schildering, die nergens meer doekjes om windt en dadelijk
met de deur in huis valt. De kritiek gispte de rauwe kleurtegenstellingen, even
oogverblindend als de kermismuziek oorverscheurend is. Doch vormen de dissonanten
van vandaag niet vaak de consonanten van morgen? Hoeveel baanbrekende
meesterwerken werden niet gelijk de Olympia onder hoongelach ontvangen?1)
Tegenwoordig stellen vele nieuwlichters de afkeer van jan-publiek oneindig meer
op prijs dan de waardeering ervan. In de muziek gaat dit zelfs zoo ver, dat de
componisten voor hun premières fluiters afhuren inplaats van de ouderwetsche
‘claque’. Men is voor niets zoo bang als voor een eventueele beroemdheid en wekt
veel liever schandaal.
Het is net andersom bij Manet, veel meer gesteld op den bijval van zijn tijdgenooten
dan op een schandaalsucces. Men vergeet, dat deze zoon uit gegoede burgerfamilie
letterlijk niets heeft van een beeldenstormer. Zooals zijn vriend Fantin-Latour hem
uitbeeldt, de wandelstok in de half-gehandschoende handen, de hooge zijden op den
beminnelijken blondgebaarden kop, behoort hij veeleer thuis onder de gedistingeerde
dandys van den boulevard, die hij zoo sierlijk met de eleganten uit dien tijd in de
‘Muziek der Tuilerieën’ laat optreden.
Ook artistiek poseert hij niet als omwentelaar. Hij meent de lessen der musea aan
het huidige leven aan te passen op veel zuiverder wijze dan zijn verwaterde
academische leermeesters dit doen. In diepsten grond voelt hij zich een dadelijk
erfgenaam der groote zeventiende-eeuwers en wil hij de penseel even vlot en vrij
hanteeren als zij. Is de tijd zoo diep gezonken, dat men zijn klassiek handwerk niet
meer herkent?
Nergens leert men Manet's persoonlijke houding beter kennen dan in de voorrede,
die hij schrijft voor zijn particuliere expositie van 1869, als hij, geweigerd op de
wereldtentoonstelling, in een barak niet ver van dien anderen ‘refusé’, Courbet,
exposeert.
Terwijl de laatste met geweld tegen de bestaande wereld- en schilder-orde kettert,
schrijft de eerste: ‘Manet heeft nooit willen protesteeren. Het is omgekeerd tegen
hem, die het geenszins verwachtte, dat men protesteerde, omdat er een overgeleverd
onderwijs van vormen, middelen en schildermanier bestaat en degenen, die in
dergelijke beginselen zijn opgevoed, er geen

1) De afkeer voor de Olympia blijkt nog heden ten dage uit wat Vautel schrijft in Le Journal:
‘Zijn Olympia is de moeder van al die afschuwelijke apinnen, die zooveel moderne
ontheiligers van de vrouw opkalken. Het arme kind heeft het niet gewild, maar is er toch een
beetje verantwoordelijk voor.’
Wat Victorine betreft, deze trad nog op in uniform verkleed als ‘le Fifre’, later nam zij zelf
het penseel ter hand, verwierf eenig succes, raakte geleidelijk aan den drank; men kon haar
nog lang op den boulevard zien rondzwerven met haar guitaar en kunstenmakend aapje.
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ander dulden’ en hij eindigt: ‘Zijn werk vertoonen beteekent vrienden en verbondenen
te vinden voor den strijd. Manet heeft altijd het talent herkend, waar het was en heeft
zich nooit voorgesteld de oude schilderkunst omver te gooien noch een nieuwe te
scheppen.’
Laten wij erkennen, dat Manet van den beginne af aan door wakkere verdedigers
werd gesteund.
De dichter-kritikus Baudelaire, die zich in het peilen van nieuwe geesteswaarden
schier nooit vergiste, voelt zich dadelijk aangetrokken tot den jongen schilder-dandy,
die evenals hij op de grens van romantiek en realisme verkeert en zijn sensaties even
fel en tevens verfijnd weet weer te geven.
Dat Manet meestal bij de uiterlijke verschijningswereld blijft staan, terwijl zijn
oudere vriend dieper doordringt, verkoelt hun vriendschap niet, daar Baudelaire,
méégesleurd door zijn innerlijke visioenen, vaak er naar snakt den vasten grond onder
zijn voeten te hervinden. Waar hun smaken niet gelijk gericht zijn, vullen zij elkaar
uitnemend aan.
Als de schilder, van alle kanten aangevallen, den moed begint te verliezen, wakkert
de dichter hem aan: ‘Ik voel mij geroepen nogmaals over u te spreken. Ik wil trachten
aan te toonen, wat gij waard zijt. Het is wezenlijk dom, wat gij eischt: “Men bespot
u, de plagerijen prikkelen u; men wil u geen recht verschaffen, enz. enz.” Gelooft
gij, dat gij de eerste man zijt, die in dat geval verkeert? Bezit gij méér genie dan
Chateaubriand of Wagner? Men heeft hen toch ook uitgelachen, niet waar? Zij zijn
er niet van doodgegaan. En om u niet te trotsch te maken, zeg ik u, dat die mannen
modellen zijn, elk in hun soort en in een heel rijke wereld en dat gij alleen de eerste
zijt in het ouderdomsverval van uw kunst. Ik hoop, dat gij mij niet kwalijk neemt
zoo zonder omwegen te spreken. Gij weet, hoezeer ik u bevriend ben.’
Nadat Baudelaire zwaar ziek in een zenuwgesticht is opgenomen, treedt de jonge
Zola, de schoolvriend van Cézanne, voor hem in het krijt. Het is niet zoozeer de
verholen poëzie van den schepper der Olympia, die hem aantrekt als wel het gedurfde
realisme. En vooral blakert de latere schrijver van ‘J'accuse’ van ijver om voor een
onrechtvaardig verdrukte op te komen. Dadelijk al in zijn eerste Salon-feuilleton van
‘L'Evènement’ steekt hij Manet in de lucht: ‘Men heeft hier te doen met een eerlijk
kunstenaar, die aan zijn diepste natuur gehoorzaamt, de waarheid koortsachtig
vervolgt, zich heelemaal geeft en aan geen enkele onzer lafheden lijdt.’ De
weldenkende lezers van het blad weten niet wat zij hooren, sturen woedende protesten
in, met het gevolg, dat directeur Villemessant zich gedwongen voelt den te
voortvarenden beoordeelaar te ontslaan.
Een echo uit dien strijd vinden wij in het portret van Zola, waar tegen den
diepzwarten achtergrond allerlei kleuren opfonkelen als geborduurd op een spaanschen
shawl. Boven de brochure ter verdediging van Manet prijken de Olympia en Drinkers
van Velasquez, die beide manifesten van
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het realisme, vergezeld van een prent van Outomaro en japansch scherm, pas-ontdekte
exotismen, welke zeker niet vreemd zijn aan Manet's overgang naar een vlakker
schilderwijze.
Iets later komt er uit den tegenovergestelden hoek van den litterairen horizont een
derde kampioen, even verfijnd-geestelijk als Zola brutaalstoffelijk lijkt, ik bedoel de
dichter Mallarmé, opgetogen over den geestiginnemenden mensch en niet minder
over zijn verkort penseelschrift. Niemand geeft een beknopter kenschets van den
sceptischen Parijzenaar, die zulk een gepassioneerd schilder inhoudt: ‘Kortom, spotter
in Tortoni, elegant; in het atelier de woede, die hem op het leege linnen werpt, in
wilde verwarring, alsof hij nooit geschilderd had.’ En schenkt omgekeerd de schilder
ons geen treffend-intiem beeld van den dichter, die droomerig de rookkrinkelingen
van zijn cigaar vervolgt voor het papier, dat zijn blankheid beschermt?
Heeft Valéry geen gelijk, als hij schrijft, dat geen ander schilder op zulk een
uitgelezen verscheidenheid van litteraire waardeeringen kan bogen?
Alvorens over de verdere vrouw-beeltenissen ter expositie uit te wijden, moeten wij
de idylle van zijn huwelijk herdenken.
Reeds als jongen leert hij zijn latere vrouw kennen. Suzanne Leenhoff, dochter
van een organist uit Zalt-Bommel, die in Parijs wakker voor haar moeder den kost
verdient, geeft thuis bij zijn ouders pianoles. Tusschen het frisch-bekoorlijke,
kunstzinnig-bijgewerkte meisje en den schilderstudent ontstaat al gauw een
kameraadschap, een soort amoureuze vriendschap, waarbij de liefde al spoedig de
overhand krijgt. Als een kind op komst is, willen beiden trouwen, doch hoe de strenge
papa, die eerst voor zijn zoon een positie eischt, te overreden? Zoo wordt de jonge
Léon-Koëlla naar de moeder genaamd en zal hij voor de groote wereld - en de
kunstgeschiedenis - voor haar benjamin-broer blijven doorgaan. Pas, als het hoofd
der familie ter ziele is, durft de zoon officieel in het huwelijk treden. Wij lezen erover
in een brief van Baudelaire: ‘Manet meldt mij juist een aller-onverwachtste tijding.
Hij vertrekt naar Holland, vanwaar hij zijn vrouw zal terugbrengen. Hij kan intusschen
eenige excuses aanvoeren, daar zijn vrouw mooi is, heel goed en heel muzikaal:
zooveel schatten in een enkele persoon, is het niet monsterachtig?’
Vroeger wilde men de kleine Leo zien in het jeugdschilderij, bijgenaamd de ‘Jongen
met Kersen’, die evenwel volgens Berthe Morisot zijn penseelen-caddy moet
voorstellen, die zich in een bui van wanhoop in zijn atelier ophing; wij herkennen
hem beter in den jongeman met stroohoed, aangeleund tegen den rijk-voorzienen
disch van het Déjeuner; ook in den voorlezer van ‘La Lecture’, gebogen over den
divan, waar Suzanne in blauwig mousseline kleed een blozende bloem gelijkt, zoo
bloeiend jong, dat ieder buitenstaander haar als de zuster van haar zoon zou aanzien.
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Als Manet tijdens de verdediging van Paris artillerist is - n.b. onder commando van
den conservatieven schilder-kolonel Meissonnier! - schrijft hij brieven aan zijn vrouw,
per postduif overgebracht, die van de grootste hartelijkheid getuigen. Hij zegt zelfs:
‘Ik omhels je, omdat ik van je houd en ik zou graag Elzas-Lotharingen cadeau geven
om bij je te zijn.’ Wat wil men meer?
Na den oorlog zoeken beide de Hollandsche familie op en de schilder schrijft
opgetogen over Frans Hals, die hem inspireert tot ‘Le Bon Bock’, beeld van den
pijprookenden graveur Belot voor zijn glas bier. ‘Hij drinkt Haarlemsch bier’, merkte
Stevens spottend op. Was er eenige jalouzie in het spel, daar dit het eenige doek was,
dat dadelijk bij het publiek in den smaak viel?
Een biograaf als Albert Flament kan niet goed begrijpen, dat Manet bij een nuchtere
Hollandsche het geluk vindt en tracht het tevergeefs op zijn liefde voor Rubens te
schuiven. Hij wil den schilder allerlei avonturen toedichten, die waarschijnlijk nooit
bestaan hebben. Overdag leeft Manet in zijn atelier, schildert model, geeft zijn geliefde
leerlingen Eva Gonzalès of Berthe Morisot - zijn latere schoonzuster - waardevolle
aanwijzingen; 's avonds keert hij als ‘le fils Manet’, zooals de bekenden hem blijven
noemen, in den rustigen familie-kring terug, bij moeder, vrouw en kind, waar hij
versche krachten opdoet voor den picturalen strijd van morgen.
Ook hier blijft onze in den grond zoo behoudende omwentelaar de beste
burgergewoonten getrouw en wij kunnen den kritikus Paul Fierens gelijk geven, als
hij schrijft, dat Manet alleen gevaarlijk geleefd heeft op het plan van zijn kunst.
Het is merkwaardig na te gaan, hoe Manet als een donker hidalgo begonnen in
navolging der impressionisten zijn palet langzamerhand verheldert om ten slotte alle
zwarten uit te bannen.
Ik zeg in navolging der impressionisten, omdat Monet en Bazille feitelijk de
uitvinders waren van het plein-air en het zonlicht veel vuriger aanbaden dan hun
oudere kameraad, die evenals Courbet allerlei tegenwerpingen maakte en meer aan
het gepolariseerd licht van het atelier bleef gehecht.
Dat de schilder in het Café Guerbois, waar de jonge nieuwlichters samenkwamen,
toch als een soort pionier werd aangezien, verklaart Renoir later als volgt aan Vollard:
‘Ik wilde u juist zeggen, dat Manet, zelfs als navolger van Velasquez en Goya,
toch een voorganger, een vaandeldrager van onze groep werd, omdat hij het beste
in zijn schilderijen die simpele formule weergaf, die wij allen trachtten te bereiken
in afwachting van beter’.
Intusschen schat Renoir zijn eerste uitingen hooger dan de latere:
‘Zwart en wit schilderen, zooals Manet deed onder invloed der Spanjaarden of
licht op licht, zooals hij het later deed onder invloed van Monet
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- wat komt het er op aan? - behalve dan dat men met verschillende manieren van
schilderen meer of min gelukkige resultaten verkrijgt naar gelang van het temperament
van den kunstenaar. Zoo is het zeker, dat Manet met zwart en wit meer meester van
zijn zaak was dan met lichte tonen.’
Hoe moeten wij zijn openlucht-uitingen schatten?
Het meest atmosferisch lijken de zeegezichten, waarin hij bewust of onbewust de
indrukken uit zijn scheepsloopbaan verwerkt. De wijze, waarop hij in het ‘Vertrek
van de Boot naar Folkestone’ de groenblauwende zee schildert tegen de blonde
krijtrotsen met op den voorgrond het kleurig gekrioel van passagiers, zou een
volbloed-impressionist hem niet verbeteren en evenmin zooals hij in den ‘Haven van
Bordeaux’ speelsch en raak met de penseelpunt de luchtige tuigages aanduidt en het
wirwar van touwen.
Veel verder gaat hij echter in de groote werken van den laatsten tijd. Om de schelle
schittering van een zeildag in Argenteuil te schilderen, zet hij de felste blauwen naast
elkaar. Er blijft voor mij iets rammelends in dit daverende doek; men vindt er niet
de opperste voldoening der schallende fanfare van groen en blauw, welke het banale
thema van de ‘Wasch’ hem ingeeft.
Meer en meer kiest de kunstenaar typische momenten uit het moderne leven, zooals
Baudelaire hem reeds vroeger warm had aanbevolen. In den feesttuin ‘Chez le Père
Lathuille’ maakt de blauwharige ‘beau garçon’ het koket-tegenstribbelende dametje
zoo dringend het hof, dat de kellner met de schenkkan starend blijft stilstaan. Denkt
men niet aan een der liefdesidylles van Maupassant? En hoe modern van opvatting
lijkt de ‘Bar des Folies Bergère’ met de blonde barmaid achter de kleurige slagorde
van flesschen en de gas-verlichte publiek-warreling, vaag weerspiegeld in den
spiegelwand? Wie schilderde er ooit zoo zwierig en raak rozen in glas?
Merkwaardig is, dat de meeste dezer impressionistische uitingen in het atelier tot
stand komen. Wanneer wij mogen aannemen, dat de schets van den musichall-bar
in het Rijksmuseum te Amsterdam uit een plaatselijk bezoek is geboren, dan weten
wij, dat de schilder voor het definitieve doek een afzonderlijk model doet poseeren,
de blonde Suzon en een zinken buffet met reclame-likeur flesschen afhuurt om zijn
onderwerp grondig te bestudeeren. Dit neemt niet weg, dat hij voor het
bewonderenswaardig weerkaatsingsvisioen uit zijn schetsen en fantasie moet putten.
Wanneer Manet het impressionisme tot een museumkunst wil verheffen en het
vluchtig sensatie-moment duur wil verleenen, tracht hij zooveel mogelijk den eersten
beslissenden indruk vast te houden.
In de laatste jaren verhindert zijn verlamde voet hem naar den boulevard af te dalen.
De vrienden en vriendinnen verzamelen zich op het atelier om hem te verstrooien.
Wanneer het schilderen te moeizaam wordt, neemt

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

234
Manet zijn toevlucht tot het pastel. Nog altijd streeft hij heimelijk naar wereldsche
successen; hij spreekt er zelfs lachend over Chaplin te overtroeven en een mondain
portretschilder te worden. Zeker weet hij soms prachtig het perzikdons van een ‘teint’
te tooveren, doch hoe oppervlakkig blijft de uitdrukking! Moet men niet dankbaar
zijn, dat de dood den schilder voor een lichtzinnig Van Dongen-succes bewaarde?
Als men den zieke niet meer naar buiten kan vervoeren, waar hij het zonlicht in
een bloemgespikkelden banlieue-tuin tracht te betrappen, schildert hij struiken
seringen en wie deze verrukkelijke lente-verblijdingen geniet, zou nooit beseffen,
dat de schepper ervan weldra uit het leven zou verscheiden.
Toen zijn oude vriend Antonin Proust, gepromoveerd tot Onderstaatssecretaris
van Schoone Kunsten, hem eindelijk decoreerde, nadat de Leeuwenjager een tweede
onderscheiding behaald had, ‘ondervond hij een groote voldoening over de
belooningen, die hem uitgereikt waren en die, banaal op zichzelf, door de
omstandigheden een uitzonderlijke waarde verwierven’.
‘Het gaat er niet om het Legioen te weigeren, smaalde Satie later, maar het niet te
verdienen’. Mogen wij erkennen, dat Manet, die het wel aannam, nooit concessies
deed om het waardig te worden? Hij verwierf de langbegeerde eer zonder een
oogenblik zijn rotsvast schildersgeloof te verloochenen.
Het is hier de plaats even uit te wijden over Manet als grafisch kunstenaar.
Als de zeldzame potloodschetsen ons inziens niet het accent bezitten van het
penseelschrift, dan vindt men zijn scherpte van visie en weêrgave volkomen terug
in zekere etsen. Misschien lijken de eerste ontleeningen aan Goya ietwat stijf; de
dramatische bewogenheid ontbreekt en als onze artist - als kroniekschilder van
hedendaagsche geschiedenis - Maximiliaan van Mexico laat fusilleeren, boezemt het
zwart-en-wit-vraagstuk hem meer belang in dan de aangrijpende terechtstelling. Maar
wanneer het enkel op de beeldende uitdrukking aankomt, zooals in de
blinkend-beregende regenschermen van een groep wachtende vrouwtjes vóór een
slagerswinkel, komt niemand hem in geniale vereenvoudiging nabij.
Nog persoonlijker doen de lithografieën aan. Reeds als jongen weet hij in zijn
Ballon-opstijging meesterlijk het gewirwar van een feestmenigte uit te drukken. In
de Wedrennen te Longchamps, een der hoogtepunten der expositie, geeft hij door
een wonderlijke misteekening - het links en rechts uitwijken van de voorbeenen der
leidende paarden - den indruk, dat deze in volle vaart op ons toerennen, beweging,
die zich onweêrstaanbaar aan de dicht-opgepropte tribunes meedeelt.
Na deze duizelingwekkende plaat, die de futuristen hevig jaloersch moet maken,
kunnen wij moeilijk volhouden, dat Manet nooit afstand deed van
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zijn statisch standpunt, vervat in Baudelaire's vermaarden versregel: ‘Ik haat de
beweging, welke de lijnen verplaatst’.
Hoe wil men in enkele woorden de persoonlijke waarde van Manet omlijnen en zijn
verdiensten voor zijn en onzen tijd?
Onze anti-romanticus bezit in den grond weinig verbeeldingskracht; de kompositie,
welke hij vaak aan anderen ontleent, boezemt hem geen belang in; de gewone
werkelijkheid schijnt hem al zóó buitengewoon toe, dat hij elke fantasie of
kunstmatige schikking als overbodig verwerpt.
Reeds op school biecht hij in antwoord op een uitlating van Diderot: ‘Men moet
van zijn tijd zijn en schilderen wat men ziet’ en hij zal in den loop zijner carrière,
vooral na het verlaten der Spaansche tooneelen, dit devies steeds dwingender in
toepassing brengen.
Het realisme, vóór hem door Courbet gepredikt, ligt in den tijd. Het is begrijpelijk,
dat men na de hersenschimmen en ophemelarijen der romantiek weer tot de nuchtere
aarde terugkeert net als de ‘roman physiologique’ van Zola een reactie voorstelt op
de hoogdravende drama's van zijn voorgangers. Leidt de stoffelijke
werkelijkheidsschildering van Manet niet vanzelf naar de ‘documents humains’ en
‘tranches de vie’ van Degas en de naturalisten? Wie zou dezen samenhang willen
loochenen?
Wordt onze realist een slaaf der werkelijkheid, zooals de titel zou doen duchten?
Geenszins! Wij kunnen hier niet beter doen dan een uitspraak aan te halen van den
jongen dichter-kritikus Cocteau: ‘Een wezenlijke persoonlijkheid kan niet copieeren
en behoeft dus slechts te copieeren om oorspronkelijk te zijn’. Niettegenstaande
Manet schildert met een spiegel in de hand, welke zijn onderwerp trouw weerkaatst,
blijft zijn vertolking zóó vrij of liever zóó persoonlijk, dat zijn modellen zich zelfs
niet herkennen in de beelden, die hij naar hen schept.
Waar schuilt de transpositie? In het terugbrengen der dieptebeelden in het vlak
der voorstelling? In de verwerping van het ouderwetsche modelé, dat de figuren
onmerkbaar doet ronden, ter vervanging waarvan hij vlakke kleuraequivalenten
zoekt? Of schuilt de toovering in de frank-omlijnde silhouetten en wonderbare
verfijning der kleurverhoudingen?
Wat zijn vriend Zacharie Astruc in zijn karakter ontdekt: ‘quelque chose de sobre,
de tranchant et énergique, constituant une nature aussi continue qu'emportée’ en dat
hem zoo gevoelig maakt voor de iberische dansen van Lola de Valence vinden wij
eveneens in zijn fel-onmiddellijke weergave, waarvan het dwingend accent overbluft.
Niemand onder de tijdgenooten bezit overigens zoo'n zwierig zichtbaar
penseel-schrift. Het is of deze aristocraat zijn wapen hanteert als de schermer zijn
rapier en ieder oogenblik de roos raakt. Men krijgt bijna den indruk, dat zijn beste
werken in een sportief duel met de weerbarstige stof zijn ge-
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ïmproviseerd. Zijn tijdgenooten beschuldigen hem zelfs zijn werken niet af te maken.
En toch: niemand ploetert en zwoegt harder dan deze meedoogenlooze werker. Zooals
de oude Boileau eischte, schrijft hij moeizaam lichte verzen. Berthe Morisot spot er
over, dat de schilder reeds veertig keer het portret van haar mededingster Eve Gonzalès
overbegon zonder voldaan te zijn. De verklaring is, dat terwijl anderen schilderen
en overschilderen om steeds dichter het ideaal te benaderen, Manet het begonnene
uitwischt of wegkrabt om eindelijk, wanneer hij het onderwerp gansch onder de knie
heeft, op onverhoedsche wijze de zege weg te dragen. Getuigt het niet van uitersten
tact om het publiek de moeizame benaderingen te besparen en het alleen op den
bloem der inspiratie te onthalen? Zou men niet bijna zeggen, een beroemd woord
parodieerend, dat niet alleen het genie maar ook de spontaniteit een lang geduld
veronderstelt?
Hoewel sommige beoordelaars Manet thans willen beschouwen als een soort
meteoor, die feitelijk in den Franschen schilderhemel niet thuisbehoort, schikt hij
zichzelf zonder bezwaar in den rang zijner voorgangers. Bekent hij niet aan zijn
vriend Antonin Proust: ‘Het is ontegenzeggelijk, dat wij in Frankrijk een grond van
eerlijkheid bezitten, die ons altoos terugbrengt tot de werkelijkheid ondanks de
goocheltoeren der acrobaten. Kijk slechts naar de Lenain's, Watteau, Chardin, ja
David zelfs: welk een zin voor de waarheid!’ Komt men niet tot de erkenning, dat
een openhartige uiteenzetting met de natuur de Franschen, die niet door de rhetoriek
der Italiaansche Renaissance zijn besmet, het best aan zichzelf openbaart?
Wij ontdekken ook zonder moeite zijn opvolgers, waarbij wij de
academie-virtuozen buiten spel zullen laten. Niettegenstaande Manet nooit zijn
indrukken vervluchtigt en steeds zekere vormbegrenzing blijft eerbiedigen, moet
men hem - Renoir dixit - als een der wegbereiders van het impressionisme huldigen.
De fauves of wilde schilders borduren voort op zijn evenwicht van pure kleuren in
een vlak plan en Matisse, zijn geestelijke kleinzoon, noteert uitstekend zijn beteekenis,
als hij schrijft: ‘Manet was de eerste, die door zuivere reflexen handelde en daardoor
het schildervak aanzienlijk vereenvoudigde. Om dat te doen, moest hij alles uitsluiten,
wat de opvoeding meebracht en alleen datgene bewaren, wat kwam van hemzelf’.
Toont deze uitlegging Manet, die niets anders wilde zijn dan zuiver schilder en voor
wie het onderwerp feitelijk reeds pretext was inplaats van text, niet op den weg naar
de voorstellinglooze ‘peinture pure’, dat stokpaardje van onzen tijd?1)
Toch overvalt ons soms een gevoel van leegte bij het genieten van al die
verrassende kleurverblijdingen, uitingen van een ‘art pour art’, waaruit wij zoo
langzamerhand zijn ontgroeid. Naast de eenvoudige bezieling van een Corot en zelfs
van een Renoir, doet Manet vaak prozaïsch en harte-

1) Na een tijd van kleurloos kubisme en Courbet-achtige donker-schildering begint de kleur
weer te ontluiken en de jongste generatie van Brianchon, Legueult e.a. erkent vreugdig
Manet's beteekenis.
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loos aan. Zijn zucht naar zintuiglijke kleuraandoeningen laat voor menschelijke
belangstelling geen plaats meer over. Zijn meeste figuren blikken ons wezenloos aan
en er bestaat geen verband tusschen deze vereenzaamden en hun naasten. Zij zijn
niet alleen bewegingloos, maar tegelijk onbewogen. Persoonlijk trekt hij een scherpe
scheiding tusschen zijn mensch-zijn en schilderschap. Men ontdekt bij hem niet de
verterende liefde van een Van Gogh nòch den verschroeienden haat van een Goya,
en zelfs als een verschrikkelijk einde hem te wachten staat wil deze stoïcijnsche
boulevardier niets van zijn nooden biechten.
Moet men Manet verantwoordelijk stellen voor die ‘ontmenschelijking’, die volgens
den grooten Spaanschen kritikus Ortega y Gasset in zooveel kunstgebieden
verwoestingen aanricht? Begint bij hem die breuk, die gespletenheid, welke den
modernen mensch verhindert een harmonisch geheel te vormen? Loopt de gezuiverde
kunst-op-zich-zelf, ontdaan van persoonlijke aandoeningen, niet op een doodende
sterilisatie uit? Misschien ook kunnen wij Manet geen persoonlijk verwijt maken en
moeten wij eerder aansprakelijk stellen zijn geloofsloozen materialistischen tijd, die
voor het innerlijk leven geen sympathie meer over heeft en enkel in de zichtbare
wereld betrouwen stelt.
Hoe het ook zij, niemand zal zijn baanbrekende grootheid als schilder betwisten.
Als wij thans niet domweg kijken, doch zien, danken wij dit grootendeels aan zijn
vernieuwenden blik. Dat dit zien ons innerlijk weinig verrijkt is een bezwaar, dat
velen onzer zich niet kunnen ontveinzen en dat verhindert Manet in te deelen onder
de machtig-bezielde genieën uit grooter tijden.

E. MANET PORTRET VAN COURBET
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Duitsche en Nederlandsche gedenkpenningen
door Franz Dülberg
HET is een karakteristiek verschijnsel in de cultuurgeschiedenis van het duitsche
volk, dat er juist in de tijden, die politiek voor Duitschland het fnuikendst zijn, in dit
land een activiteit en een prestaties worden vertoond, die men veel eerder zou
verwachten van een gezond, bloeiend en tevreden volk. Op de rampjaren van den
Dertigjarigen Oorlog volgde de bloei van het evangelische kerklied en het ontstaan
van Grimmelshausen's ‘Simplicissimus’, de eerste groote feitenroman in het Duitsch
geschreven. Toen Duitschland door de napoleontische oorlogen was uitgemergeld
en de waardevolste kunstschatten uit de musea naar Parijs werden gesleept, kwamen
de duitsche historici en kunstminnaars er toe, zich te verdiepen in den rijkdom der
laat-gothieke schilderkunst, die tot op dien tijd vrijwel veronachtzaamd in een hoek
gelegen had. En de jaren van ellende, die voor Duitschland begonnen met den
wereldoorlog en zijn gevolgen, zijn getuige geweest van het openen van het grootsch
opgevatte Pergamon-museum en van de verschijning van vele belangrijke publicaties,
zoowel op het gebied van klassieke archaeologie als binnen het domein der
inheemsche kunstgeschiedenis.
Wanneer thans en op deze plaats naar een groot monumentaal werk zal worden
verwezen, dat sinds ruim een jaar bezig is te verschijnen in opdracht van de Deutscher
Verein für Kunstwissenschaft en met ondersteuning van de Beiersche Akademie der
Wissenschaften en de Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, dan gebeurt dit,
omdat door dit werk een gebied van het artistiek menschelijk scheppingsvermogen,
dat bij het groote publiek gemakkelijk als bijkomstig en meer als onderdeel van het
terrein der verzamelaars van curiosa terzijde geschoven wordt, voor de eerste keer
met behoud van het artistiek blikpunt in een helder wetenschappelijk licht wordt
gesteld. De redacteur van dit werk, welks uitgave de algemeen bekende uitgeverij
F. Bruckmann te München op zich heeft genomen, en waarvan thans het eerste boek
van het begindeel is verschenen, staat er met zijn naam en zijn geheele verleden borg
voor, dat hier niet maar een onwezenlijke en voor het algemeen cultureel belang
onbeduidende zijtak van de duitsche scheppende kunst op critieklooze wijze
opgeblazen en met overdreven bewondering verheerlijkt wordt. Georg Habich, een
Darmstadter, die echter al bijna een veertig jaar in München woont, heeft zijn
maatstaven leeren bepalen te Rome en te Napels, heeft als leerling van Heinrich
Brunn zijn enthousiasme kunnen ontwikkelen aan de schoonheden en historische
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problemen van de beroemdste antieke beeldhouwwerken, en heeft jaren lang als
Münchener kunstcriticus van de ‘Frankfurter Zeitung’ den strijd meegemaakt, die
in München werd uitgevochten over het bestaansrecht van de impressionistische
richting. In zijn voornaamste functie, die van ambtenaar aan het Münchener
penningkabinet, dat hij thans beheert, stond hij in dagelijksch verkeer met de
onvergankelijke schoonheid van de grieksche en romeinsche penningkoppen en de
kracht en het uitbeeldingsvermogen van de italiaansche penningen der 15de eeuw.
De taak, om de uitgave te bezorgen van een corpus ‘Deutsche Schaumünze des 16.
ten Jahrhunderts’, dat het reusachtig getal van 4600 afbeeldingen op afzonderlijke
platen en 1000 afbeeldingen in den tekst zal bevatten, heeft hij op zich genomen met
de vaste vooropstelling, geen aanspraak te maken op artistieke of kunsthistorische
verdiensten, waaraan geen facta ten grondslag liggen; in plaats daarvan echter heeft
hij zich geen samenhang met de groote banen der kunst laten ontsnappen, als het
behandelde onderwerp aanleiding gaf tot een verwijzing van dezen aard.
Hij verheelt ons zoodoende volstrekt niet, dat de eerste gedenkpenning van duitsche
afkomst, waarbij wij den wil en het vermogen om tot een portretteerende uitdrukking
te komen kunnen vaststellen, in verhouding tot de kunstproducten van andere landen
pas vrij laat zijn intrede doet. Het is een medaille met een profiel van bisschop Albert
van Straatsburg, die zijn hooge geestelijke waardigheid van 1478 tot aan 1506 heeft
bekleed. Helaas is juist dit specimen, dat in de verdeeling der ruimte sterk doet denken
aan italiaansche scheppingen van een vroegeren tijd, slechts in den vorm van een
afgietsel bewaard gebleven. Ook later was de invloed van de italiaansche penningkunst
op de duitsche makers van kleinplastiek en de duitsche stempelsnijders niet
onbelangrijk, ofschoon men niet uit het oog moet verliezen, dat de Italianen, die hun
kunstberoep aan deze zijde van de Alpen uitoefenden, ook op hun beurt weer
beïnvloed werden door de nederlandsch-bourgondische en duitsche
penningkunstenaars. De jeugdafbeelding van den in 1519 overleden keizer
Maximiliaan, die bekend staat onder den naam ‘der letzte Ritter’, werd gecreëerd
door den Milanees Ambrogio de Predis, die ook op zijn minst ontwerper van medailles
geweest is. Op dezelfde wijze staat ook de Neurenberger Peter Vischer de Jongere
in zijn schaarsche gedenkpenningen onder den invloed van italiaansche vormgeving
en van de italiaansche techniek wat het modelleeren in was en het gieten in brons
betreft.
Volgens Habich is men voor de ontwikkeling van den stijl der duitsche
gedenkpenningen bizonder veel verschuldigd aan de creatie van een grooten
Nederlander, de in 1519 ontstane Erasmus-medaille van Quintyn Matsys. Dit
meesterwerk, dat aan de keerzijde een Terminus-kop vertoont, is volkomen picturaal
gezien, en in vlak, zeer uitvoerig relief gehouden. De duit-
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sche penningkunstenaars werkten later veelal naar uit hout gesneden, voornamelijk
palmhouten modellen, waardoor de vormen scherper, vaster en omlijnder werden.
Een bizonder krachtige uiting van duitsche penningkunst vertoonde de
zegeltechniek. Deze was reeds in de vroege middeleeuwen in Duitschland sterk
ontwikkeld, zooals het groote zegel van paltsgravin Adelheid uit het jaar 1097 bewijst,
dat in de bewerking van het profiel volkomen portretsgewijs behandeld is. Daar er
dikwijls zoogenaamde muntzegels, d.w.z. met dubbelzijdige stempeling, werden
geslagen, die op de keerzijde het wapen van een of ander vorst of rijksgroote droegen,
terwijl ook vele zegels niet slechts in was, maar ook in zilver en goud werden
afgedrukt, loopen de grenzen tusschen de beide gebieden nu en dan in elkaar over.
In ieder geval maakten ook zegelmakers van beroep hier en daar modellen voor
munten of medailles, zooals de reeds op 1496 gestelde medaille van den Würzburger
bisschop Lorenz von Bibra bewijst. Iets later heeft de westfaalsche renaissancemeester
Aldegrever in enkele zegels, waarop een adelijk wapen naast een naakt godenpaar,
Mars en Venus, een niet te groot contrast vormde, heel de weelderigheid van zijn
fantasie tot werkzame uitdrukking kunnen brengen. Zooals vanzelf spreekt, heeft
zich de groote gebeurtenis van dien tijd en die landstreek, het kortstondig koninkrijk
der Wederdoopers, ook in een medaille-ontwerp van Aldegrever weerspiegeld.
De kunst van het penningslaan verwijderde zich met het voortschrijden harer
ontwikkeling ook van het terrein der zegelkunde doordat de beeldhouwers meer en
meer aan de gegoten medaille, die dus een hooger en plastischer reliefvlak bood, de
voorkeur gaven, terwijl de vlakkere op een muntstuk lijkende stempelmedaille
weliswaar niet in beteekenis verloor of zelfs van het tooneel verdween, maar toch
een plaats kreeg toegewezen in een kunstorde van den tweeden rang. - De geschiedenis
van het ontstaan van de Statthaltertaler van den saksischen keurvorst Frederik den
Wijze, dat een kwestie van jaren was, bewijst dit met bizonderheden. Sedert 1507
stond de vorst over deze zaak in briefwisseling met den neurenberger patriciër Anton
Tucher; niemand minder dan Lucas Cranach sneed den beeldenaar van de munt in
steen, waarna eerst Hans Krug en later nog een tweede metaalsnijder, Hans Krafft,
de matrijs gereed konden maken. - Ook Dürer, die, zooals zijn in steen gesneden
relief van een op den rug gezien vrouwenportret uit 1509 (thans in de
verzameling-Morgan te New-York) bewijst, nu en dan zijn krachten als beeldhouwer
heeft beproefd, heeft onderscheidene penningen, zooals die van zijn boezemvriend
Pirckheimer en dien van Pirckheimer's schoonzoon Kleeberger ontworpen en zelfs
éens de eenkoppige adelaar met de N op de borst voor een in gewonen omloop zijnde
neurenberger munt geteekend. Het door hem geschilderd portret van Kleeberger te
Weenen is op zijn beurt weer beïnvloed door den penningvorm,
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‘DOSENKOPF’ NEURENBERGSCH WERK, IN DEN TRANT VAN VEIT STOSS

‘DOSENKOPF’ MET PORTRET VAN ANNA DORNLE NEURENBERGSCH WERK ± 1510

HANS DAUCHER, KEIZER MAXIMILIAAN

QUINTEN MATSYS, ERASMUS

(± 1515)

(1519)
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ALDEGREVER, ZEGEL MET MARS EN VENUS

(± 1544)

TOBIAS WOLFF, AUGUST VAN SAKSEN EN JOHANN GEORG VAN BRANDENBURG

(1581)
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VALENTIN MALER DE GOUDSMID, WENZEL JAMNITZER

(1571)

HANSSCHWARZ, ALBRECHT DÜRER, HOUTEN MODEL, BRUNSWIJK, MUSEUM

FRIEDRICH HAGENAUER, GRAAF CHRISTOF VON WELLENBURG, HOUTEN MODEL, MÜNCHEN

CHRISTOPH WEIDITZ, FRANCISCUS WERNHER

(1532)
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CHRISTOPH WEIDITZ, CLARA WERNERIN

CHRISTOPH WEIDITZ, JÖRG FEGELEN

(1532)

(1532)

FRIEDRICH HAGENAUER, DE SCHILDER FURTENAGEL (HOUTEN MODEL)

FRIEDRICH HAGENAUER, PORTRET VAN EEN ONBEKENDE, HOUTEN MODEL, LONDEN, S. KENSINGTON
MUSEUM
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FRIEDRICH HAGENAUER, CASPAR WINTZERER OP

51-JARIGEN LEEFTIJD
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evenwel kon de meester hier in de levendigheid van den menschelijken blik veel
meer bereiken dan binnen de grenzen, die door de penningkunst worden gesteld.
Speciaal uit de beginperioden van de duitsche gedenkpenningkunst zijn zeer
leerzame modellen bewaard gebleven, zooals het voortreffelijk in zijn
ruimteverhoudingen gecomponeerde vierkante muntmodel uit 1521 in het Stift Melk,
van Georg Tannstetter, die zijn zoontje een boek in de hand legt. Aanloop tot een
medaille moet ook gevormd zijn door de in hout gesneden, zoogenaamde Dosenkopf,
met de ongewoon frissche en innemende gelaatstrekken van de Neurenbergsche
Anna Dornle, wier stiefvader bij de stichters van het door Peter Vischer ontworpen
Sebaldus-graf hoorde.
Een gewichtige datum in de geschiedenis van de duitsche gedenkpenningen brak
aan met de bijeenkomst van drie vorsten, die in den zomer van 1515 te Weenen plaats
vond. Keizer Maximiliaan ontving daar de koningen Wradislaw van Hongarije en
Sigismund van Bohemen. De acht gedenkpenningen, die de Keizer bij de plechtigheid
van dit hoogtepunt zijner regeering waarschijnlijk door den Augsburger Hans Daucher
liet uitwerken, beteekenen een verheffing van de gedenkpenning in den adelstand
en hebben ongetwijfeld het hunne er toe bijgedragen, ook bij de burgerij en in geleerde
kringen de belangstelling voor de persoonsafbeelding op de medaille te verhoogen.
Augsburg en Neurenberg traden ook bij verdere ontwikkeling van dezen tak van
kunst op den voorgrond. De smaakvolste en fijnzinnigste van de vroege scheppers
der duitsche gedenkpenning was ongetwijfeld Daucher, die omstreeks 1485 geboren
werd en de penningkunst enkel uitoefende als een neventak van zijn met voorliefde
in weeke solenhofer steen uitgevoerde kleinplastiek, waarin hem zulke volmaakte
meesterstukken als het ‘Meisje met het doodshoofd’, dat dateert uit 1510, gelukten.
De beide Hans Kelsen, de Oudere en de Jongere, kunnen worden beschouwd als zijn
onmiddellijke navolgers, terwijl de in ongeveer 1492 geboren beeldhouwer-in-hout
Hans Schwarz, die de maker van de bekende sterke medaille met Dürers profiel was,
en een tijdlang op vriendschappelijken voet stond met den in het latijn dichtenden
Nederlander Johannes Secundus, door de levende sprekende bewerking zijner koppen
een nieuw, tegengesteld element voegt bij de gedragen klassieke schoonheid van
Daucher's kunst. - Een Duitscher, die echter in de Nederlanden en in Frankrijk als
beeldhouwer heeft gewerkt, n.l. Conrad Meit, heeft het medailleportret van den
jeugdigen Karel den Vijfde geschapen; waarschijnlijk bezit Nederland van hem een
belangrijk werkstuk in de middelburgsche terra-cotta buste van dezen vorst.
Was reeds Hans Schwarz, die van Augsburg naar Neurenberg verhuisde, daar met
de wetten in conflict kwam en verbannen werd, waarna hij later in Parijs weer opduikt,
een zwerver van nature, ook twee belangrijke medaille-
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kunstenaars van den tijd, die nu volgt, Christoph Weiditz en Friedrich Hagenauer,
zijn uit den Elzas naar Augsburg getrokken. Weiditz, in wiens kunst wij elementen
ontdekken, ontleend aan de Italianen en Holbein, heeft zijn reizen tot aan Spanje toe
uitgestrekt en voor eigen gebruik een schetsboek van de kleederdrachten der
verschillende volkeren geteekend. Hagenauer, die wellicht de zoon was van den
beeldhouwer, die het plastisch aandeel van Grünewald's Isenheimer altaar voor zijn
rekening kreeg, kwam ten slotte in Keulen tot naam en faam; hij en de daar leidende
persoonlijkheid van den portretschilder Barthel Bruyn moeten elkaar over en weer
hebben beïnvloed. De beide Kelsen staan waarschijnlijk met de sierplastiek dier
dagen in contact door twee beroemde stukken van snijkunst, den triomfwagen van
keizer Maximiliaan naar Dürer's ontwerp, en het binnen zijn omraming buitengewoon
kunstvaardige ‘Ambraser Spielbrett’; het eerste waarschijnlijk een stuk van den vader,
het tweede een prachtige prestatie van den zoon, die daarin de beste tradities van
Daucher voortzet.
In het midden van de eeuw breidt zich de penningkunst over alle deelen van
Duitschland en de aangrenzende landen uit. In Saksen lossen de beide Hans Reinharts,
‘de meesters van kardinaal Albrecht’, die bedacht zijn op zwaar-ernstige en
indrukwekkende koppen, en van wie de oudste door een pompeuze
Drievuldigheids-taler bij verzamelaars welbekend is, en Tobias Wolff, wien de innige
en sprekende dubbelpenning met de koppen van August van Saksen en Johann Georg
van Brandenburg gelukte, elkaar af. - Een kunstenaar van sterke, dikwijls onstuimige
persoonlijkheid, is de eveneens uit Saksen afkomstige, maar voor het pruisische hof
te Koningsbergen en Berlijn werkende Hans Schenck, die den nu niet juist eervollen
bijnaam ‘Scheusslich’ droeg. In zijn penningen, b.v. die van Joachim II en Hedwig
van Brandenburg, zijn niet alleen de gelaatsvormen in de stof gebannen, maar ook
een gemoedsstemming, die ieder oogenblik als een noodweer dreigt los te barsten.
Jacob Binck vereenigde het bedrijf van kopergraveur met dat van
penningkunstenaar; zijn deensche koningsmedailles, in de eerste plaats de sterk
sprekende van Christiaan III, evenaren de werkstukken van Schenck, zij het niet in
bewogenheid, dan toch in levendigheid. - In Neurenberg werd deze kunstbranche
door den uit Mähren afkomstigen Valentin Maler, die gehuwd was met de dochter
van den grooten beeldhouwer Wenzel Jamnitzer, en door diens zoon Christiaan
beheerscht; de edele trekken van den grijzen Jamnitzer heeft Valentin in enkele
prachtige stukken van kleinkunst tot uitdrukking weten te brengen.Ook in de tweede helft van de 16e eeuw, de eigenlijke bloeitijd van de duitsche
gedenkpenning, is het nederlandsch aandeel in en de invloed op deze tak van kunst
niet zoo gering. Johann Philipp von der Pütt, die in 1589 het burgerrecht van
Neurenberg verwierf, was een Dordtenaar; zijn
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werken onderscheiden zich door het sterk relief en het rijk clair-obscur der koppen.
Balduin Drentwett, die te Augsburg een vruchtbare activiteit ontwikkelde, was in
1545 geboren in het friesche plaatsje ‘Gibert’, en Jan de Bommaert, die meewerkte
aan de groote Friedrichsbau van het Heidelberger Slot en die Frederik V en Elisabeth
van de Palts evenals verscheidene aartsbisschoppen van Trier en Mainz uitbeeldde,
was een zoon van César de Pommerts en kwam als calvinistisch vluchteling uit
Gelderland. Daarentegen was Jan de Vos, die talrijke malen met Paul van Vianen
heeft samengewerkt en een meester bewees te zijn in het scheppen van scherpe en
minutieus bewerkte koppen, een geboren Keulenaar.
Het is de bizonderheid van Habich's voor de eerste maal in toto samengevat en
gepubliceerd onderdeel van kunst, dat het naar alle kanten aantrekkelijke perspectieven
opent: naar de eigenlijke beeldhouwkunst, naar de geschiedenis van het sieraad, naar
de schilder- en graveerkunst, naar de historie van een der meest bewogen en aan
vruchtbare kiemen rijkste tijdvakken, naar de karakterologie en de biografie. En het
prachtige van dit thans naar zijn voltooiïng loopend werk is, dat zijn redacteur en
voornaamste medewerker bij al zijn katalogiseerend-wetenschappelijke degelijkheid
iedere gelegenheid, om op de groote samenhangen van leven en kunst te wijzen, op
geestrijke wijze aangrijpt en ten nutte maakt.-
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‘Wapengoet’
door Matty Vigelius
II
HET porselein, dat we in de collectie Klatte aantreffen, valt heel wat moeilijker te
determineeren dan het Delftsch. Alle merken of kenteekenen ontbreken hier. En dat
valt niet te verwonderen. De gemerkte Chineesche stukken zijn steeds bestemd voor
inheemsch gebruik, voor het Hof, geleerden of voor geschenken. Wat voor export
bestemd was, de Chineesche werkman vond niet noodig het van een merk te voorzien.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat in onze Europeesche collecties geen van merken
voorziene stukken voorkomen. Integendeel, nagenoeg al het blauw is gemerkt. Doch
bij dit blauw wist de Chineesche werkman niet voor wie het bestemd zou zijn. Bij
de met wapens gedecoreerde porseleinen kon hij echter nagaan, dat ze voor export
bestemd waren. De merken op het Chineesch porselein duiden ook zoo goed als nooit
den maker aan, doch de tijd, waarin de voorwerpen ontstaan zijn. Ook hebben ze
soms betrekking op gelukwenschen of opdrachten. Het wapenporselein van
Chineesche afkomst kan uit den aard der zaak nooit iets anders geweest zijn dan het
zoogenaamde Oost-Indische porselein of Chine de Commande. Het is geheel of
gedeeltelijk naar Europeesche voorbeelden gedecoreerd. De archivalia verschaffen
ons weinig licht omtrent de wijze, waarop deze wapenserviezen in China besteld
werden. Ging dit door middel van de Oost-Indische Compagnie, of betrof het hier
een handeltje, dat de kooplieden, die op de verschillende schepen meereisden om de
opdrachten van de Oost-Indische Compagnie uit te voeren, op eigen houtje dreven?
De bestellingen porselein in China waren op zich zelve belangrijk genoeg. Ze dienden
om de theeschepen op hun terugtocht de noodige stabiliteit te verleenen. Het was
niet zoo eenvoudig, een geschikt artikel te vinden, dat bij de thee geladen kon worden.
De thee was in den volksmond een ‘fijne joffer’, die hooge eischen stelde aan haar
verscheping en verpakking. En zoo was wel het porselein het meest geschikte artikel,
om de theeschepen mede te bezwaren, daar het volkomen reukloos was en in groote
hoeveelheden een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigde.
Het gelukte onze O.I. compagnie eerst in het jaar 1729 om vasten voet te krijgen
in China en een factorij in Canton op te richten. En zij was lang niet de eenige, die
er alles wat er maar aan thee of porselein te vinden was, opkocht. Engelschen, Denen
en Zweden hadden evengoed als zij den weg naar het Verre Oosten gevonden en
zich meester gemaakt van de voordeelige handelsartikelen. Later kwam daar nog bij
de z.g. Compagnie
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d'Ostende, door een Hollander opgericht, doch die onze O.I. Compagnie veel afbreuk
bezorgde.
Zoo kan men dus nagaan, dat ook voor de Chineezen de porselein-fabricage in de
eerste plaats een voordeelig zaakje begon te worden, waarbij men het met de eischen
van afwerking en decor niet al te nauw meer nam. Het was immers haast niet mogelijk
aan de enorme bestellingen te voldoen. Vaak werden eenmaal opgegeven serviezen
nabesteld. Er werden monsterboeken van de meest voorkomende en meest gewilde
decors aangelegd. Met het wapenporselein kon dit natuurlijk niet. Hierbij werd juist
een beroep gedaan op de buitengewone accuratesse van den Chineeschen teekenaar,
die op het porselein de gravure, tot in de kleinste bizonderheden imiteerde. Vaak
zelfs gaf hij minutieus alle krasjes der etsnaald weer. Vooral bij de z.g. ‘zwarte kunst’
of grisaille, in O.I. inkt uitgevoerd en ook op porselein toegepast, ziet men vaak die
minutieuse weergave.
Revenons à nos moutons! De collectie Klatte is zeer rijk aan de verschillende
typen van het 18de eeuwsche Chineesche porselein. Zooals we gezien hebben beperkte
de belangstelling in Europa zich niet langer uit sluitend tot het ‘blauw’, doch vonden
ook de voortbrengselen van de famille verte-, en famille rose-klasse hun weg naar
ons land. Van onzen kant ontzagen wij ons niet, den Chineezen precies voor te
schrijven, wat zij te maken hadden. ‘Draken en andere gediertes’, waren hier heel
wat minder populair, dan ‘blommetjes’. De zinnebeeldige beteekenis dezer Chineesche
figuren ging voor de Europeanen verloren, trouwens ze zouden van dit heidensch
gedoe toch niets hebben willen weten. Maar er spreekt wel een zeldzame arrogantie
en betweterij uit de Europeesche vermetelheid, om de Chineezen nu maar precies te
gaan voorschrijven, waarmee ze hun porselein hadden te versieren. En zeer sterk
komt dit natuurlijk in het wapenporselein tot uiting.
Bezien we het geheel dezer collectie, dan kunnen we niet een zeker gevoel van
vermaak van ons zetten, wanneer we nagaan, hoezeer de wapenrage in de 18de eeuw
de goê-gemeente te pakken had. Telkens stuiten we op ‘Wapens’, die nauwelijks
dien naam verdienen, fantaziën, waarbij in niet geringe mate aan den slechten smaak
geofferd werd. De wapens zelve munten vaak uit door dichterlijke vrijheid en zouden
een heraldicus de stuipen op het lijf kunnen jagen. Maar met dat al, werd de hooge
kunst der Chineezen van deze zotte mode het slachtoffer.
Blauw ‘wapengoet’ komt men betrekkelijk weinig tegen. Ook de collectie Klatte
bezit maar enkele stuks hiervan. Het leende zich dan ook minder om alle heerlijkheden
van het wapen, die voor een groot gedeelte in de heraldieke kleuren bestaan tot hun
recht te doen komen. Doch let nu eens op, hoe de Chineezen met deze heraldieke
kleuren omsprongen. Het mooie heraldieke keel liet zich al heel moeilijk in de
porselein-emails bereiden en
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dus troostten de Chineezen zich maar met het weeke, bessensapkleurige rood van
het famille-rose, dat als heraldieke kleur wel ietwat zonderling aandoet. Of ze
gebruikten het donkere ijzerrood, dat ook niet heelemaal de kleur weergeeft.
En toch, ondanks al hun wonderlijkheden oefent dit porselein een bizondere
bekoring op ons uit. In de nummers 20, 21, 22 en 24 domineert nog sterk de
inheemsche invloed van het famille-rose. Met welk een gratie leggen de sierlijke
bloemranken zich langs den rand van het bord. Ondanks zijn beperkende voorschriften
is het den Chineeschen kunstenaar toch nog gelukt iets heel moois tot stand te brengen.
En bekijk daarbij eens zoo'n ragfijne binnenrand. Hoe veel bekoring bezit dit alles!
Fig. 25 behoort weer tot een eenigszins ander type, ofschoon nog wel onder invloed
van het famille-rose staande. De achtergrond, waartegen de ‘perken’ uitkomen, is
met heel fijn goud-ornament bewerkt. De Chineesche kunstenaar voelde zich
klaarblijkelijk zeer door zijn opdrachtgever belemmerd en werkte het wapen in een
heel bescheiden hoekje weg, om zich volle vrijheid te reserveeren voor zijn zuiver
Chineesch ornament, waarvan ook de pauw een onderdeel vormt. De uitvoering
geschiedde in de prachtige materie van het eierschaalporselein, die de Chineezen
‘onstoffelijk’ noemden. De Engelschen noemen deze stukken famille-rose op gouden
ondergrond Canton-ware, wat er op zou kunnen duiden, dat het in Canton werd
gedecoreerd en niet in de eigenlijke Chineesche porselein-stad, Ching-tè-Chên,
vanwaar nagenoeg al het ‘blauw’ afkomstig is.
Een prachtig bordje vormt ook dat van de familie Titsingh, eveneens in
eierschaal-porselein uitgevoerd. Heel eigenaardig komen hierop een vermenging van
famille-rose en famille-verte voor, terwijl het plat versierd is met de fijn-geteekende
decoratie der ‘zwarte kunst’.
Een bizonder zwak heb ik altijd bezeten voor de vermakelijke leeuwen, die het
servies der O.I. Compagnie sieren (fig. 21). Welke ongure of zotte gedierten zijn dit
toch! Duidelijk is te zien, dat de teekening weer uit Europa moet afkomstig zijn en
dat de Chineezen die, op hun wijze, zoo goed mogelijk hebben geinterprêteerd. De
beestjes zijn in bessensap-kleurig rood en hun manen in een week citroen-geel
uitgevoerd. Niettemin zijn het uiterst kostbare stukken, waarop de initialen en de
wapenspreuk der Compagnie niet ontbreken. De aardige koffiekopjes zijn weer in
eierschaalporselein uitgevoerd.
Een der schoonste bezittingen der collectie Klatte vind ik de enorme schotel (afb.
16), uitgevoerd in famille verte, van weergaloos fraai materiaal vervaardigd. De
prachtige rand is vol inheemsche motieven: de vijfklauwige draak, als symbool van
den keizer; de vogel feng, dat van de keizerin. Het schelpmotief behoort tot de
Bouddhistische symbolen, terwijl de uit de golven omhoog springende visschen een
heilwensch beduiden voor letterkundig succes. Het kan ons alleen verbazen, dat zulk
een schotel, vol van
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de rijke, inheemsche beeldspraak, gebruikt kon worden om er een Europeesch wapen
op aan te brengen, ofschoon, dit moet gezegd, de uitvoering hiervan voortreffelijk
is.
Rijk aan Bouddhistische symbolen is ook de kan (afb. 23), die men tot de groep
‘Canton-ware’ zou kunnen rekenen. Ook hierin overheerscht veel goud. Daarnaast
komen rood, aubergine en een poging om zwart te bereiken voor. Dit laatste heeft
zoowel de porseleinbakkers van het Verre Oosten, als de Delftsche plateelbakkers
een strevenswaardig voornemen toegeschenen. De opbloei van het ‘famille noire’,
was hieraan te danken.
Even sober als bekoorlijk is het mooie bordje (afb. 22), dat weer famillerose-traditie
naast Europeesche zeegezichtjes te zien geeft. Hoe gratieus en verfijnd is dat
Chineesche motiefje van bloeiende struik en goudfazant. Hoe stijf en onbeholpen
daarnaast de rand met de scheepjes, die waarschijnlijk in deze kleine tafreeltjes het
binnenkomen van de baai bij Canton te zien geven.
In het begin der 18de eeuw genoot de z.g. ‘zwarte kunst’ in Europa een zekere
populariteit. Het bord (fig. 27) benevens een tweetal theeserviesjes, zou men tot dit
type kunnen rekenen. In zijn beste uitingen is het onmiskenbaar gratieus en fijn.
Zoodra het patroon echter wat druk wordt, doet het zwaar en log aan. Meestal werden
de wapens wel met kleuren versierd, zoodat eigenlijk deze alle aandacht tot zich
trekken. In de zwarte kunst wordt haast altijd veel goud aangebracht, waardoor het
sobere geheel op den achtergrond raakt. Ook werd met het goud soms rood verwerkt
in plaats van zwart, wat lang niet altijd de schoonheid ten goede kwam.
De beide serviesjes van dit type zijn afkomstig van de familie Reverhorst. Vooral
van een der serviezen zijn heel wat stuks in omloop en dus moet het wel buitengewoon
groot geweest zijn. Hier is de rand in rood met goud uitgevoerd, terwijl het plat
versierd is met de gansche stamboom der familie Reverhorst. Het servies moet
vervaardigd zijn voor Hermannus van Revehorst, zoon van Dr. Maurits van Reverhorst
en Emerentia Schrevelius. Deze Hermannus werd op 13 October 1717 geboren. In
1743 werd hij beroepen tot predikant te Mijnsheerenland van Moerkerken, waar hij
in 1777 emeritus werd. Hij vestigde zich daarna in Oud-Beierland, waar hij in 1781
overleed. Van dezen Hermannus Reverhorst is den nazaten niet veel meer bekend,
dan dat hij ter gelegenheid van een grooten brand op Strijen, op 22 Mei 1759, een
leerrede in het licht gaf.
Eigenlijk vind ik het andere serviesje veel mooier. Komt dit door de fijnheid en
soberheid van de behandeling? Op den rand zijn famille-rose motieven in zwarte
kunst uitgevoerd; heel luchtigjes, bijna speelsch legt het rankje, waarin wat goud,
zich tegen den rand aan (afb. 27).
De kunst van Japan was omstreeks zeventienhonderd eveneens in het Westen in
de mode gekomen en velen gaven aan dit porselein de voorkeur.
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Zoo kan het ons niet verbazen, dat we ook wapens vinden op porselein van Japanschen
oorsprong met de kenmerkende combinatie blauw, roest-rood en goud. De Japanners
hebben al niet beter dan de Chineezen met deze opdrachten raad geweten en soms
van het wapenkleed maar eenvoudigweg wat wonderlijke krulletjes gemaakt. Nochtans
is er een kolossale schotel, uitstekend van uitvoering. Beeldig is ook het fijne
kommetje op onderschotel, met chrysant en lelie motieven. Daarentegen is de slecht
uitgevoerde fleschvormige vaas zeer curieus om het feit, dat hij in Europa, en wel
te Lowestoft, moet zijn overgeschilderd, zooals blijkt uit de typische Lowestoft roos,
die op de beide zijkanten voorkomt. Het geval is meer merkwaardig dan fraai.
Buitengewoon rijk is de collectie Klatte aan z.g. Provincie-schotels, die zij in
meerdere soorten bezit. Voor deze schotels, mits puntgaaf, wordt vaak zeer veel geld
betaald. Vooral in Amerika schijnt men zeer verzot op deze schotels te zijn.
Maar zoeken we den mensch achter deze menschelijke voortbrengselen!
Opdrachtgever en opdrachtuitvoerder. Dan treft ons dat in Europa de bewondering
voor het zuiver Chineesche decor nog onverzwakt is, al wil men die dan ten dienste
maken aan de eigen ijdelheid. En de Chineesche werkman penseelt nog, volgens de
oude traditie zijn bekoorlijke gestalten en fraaie bloemranken (fig. 17, 18 en 19) en
met het eindelooze geduld, zijn ras eigen, de minutieuse rijstekorrel randen en
brocaat-ondergronden in blauw-onderglazuur. Maar met het hem opgedrongen
wapendecor wist hij niet goed raad, al trachtte hij zich zoo goed mogelijk van zijn
opdracht te kwijten. De schotels zijn bizonder rijk met goud bewerkt. Op de schilden
der wapens is dat meestal in dun bladgoud opgebracht. Het zijn dan ook wondermooie
stukken, die getuigen van de onovertroffen hoogte, die de Chineesche porseleinkunst
gedurende de regeering van keizer K'ang Hsi bereikte. De liefde van den vakman
voor zijn werk heeft hier nog weinig van den invloed der buitenlanders te lijden
gehad, hoewel dit met het ‘blauw’ uit deze periode reeds wel het geval was. De
grootste schotels hebben een diameter van ongeveer 50 cm. De kleinere
provincie-schotels vertoonen een eenigszins ander type. Zij zijn ook zeer precieus
van uitvoering, met hun fijnen, gegolfden rand, doch vertoonen een zuiver
famille-verte type. In waaiervormige punten zijn een twaalftal afwisselende tafreeltjes
gevat. Deze punten liggen tegen een rand van smaragdgroene famille-verte motieven.
De bloemranken, die het wapen omgeven zijn echter geheel overeenkomstig met die
der groote schotels.
Al bizonder eigenaardig zijn de schotels met het fantastische tooneel decor. Zij
bevredigen ons veel minder. Het is, alsof de Chineesche werkman hier een
‘Chinoiserie’ volgens Europeesche opvatting heeft gegeven. Het is wel moeilijk uit
te maken of deze veronderstelling inderdaad juist is. Ook acht ik het niet uitgesloten,
dat deze schalen in Japan zijn uitgevoerd. Japan
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AFB.

16 - CHINEESCHE SCHOTEL, FAMILIE VERTE. ± 1700
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LII

AFB.

17, 18, 19 - CHINEESCHE Z.G. PROVINCIE-SCHOTELS, FAMILLE VERTE

AFB. 20 - CHINEESCH BORDJE ± 1730, FAMILLE ROSE. AFB.
HET SERVIES DER O.I. COMPAGNIE

21 - CHINE DE COMMANDE, BORDJE VAN
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LIII

AFB. 22 - CHINEESCH BORD ± 1730, FAMILLE ROSE MET EUROPEESCHE RANDMOTIEVEN. AFB.
CHINEESCHE KAN ± 1720, Z.G. ‘CANTON WARE’, VERSIERD VOLGENS INHEEMSCHE TRADITIE

AFB. 24 - CHINEESCH BORDJE, FAMILLE ROSE, DER FAMILIE DE NEUFVILLE. AFB.
WARE’ ± 1720

23 -

25 - IDEM ‘CANTON
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LIV

AFB. 26 - CHINEESCH BORDJE ± 1770, TYPE ‘LOWESTOFT’. AFB.
KUNST’ OF GRISAILLE-SERVIES DER FAM. REVERHORST

AFB.

27 - IDEM, ± 1730 TYPE ‘ZWARTE

28 - VAASJE, WORCESTER ± 1780. AFB. 29 - BORD, WORCESTER ± 1780
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werkte in die dagen zeer veel naar Chineesche voorbeelden. In Japansche collecties
kwamen specimina van de beste Chineesche stukken voor, die dan weer nauwgezet
in Japan gecopieerd werden. Zoo zou het niet onmogelijk zijn, dat we hier met een
Japansche copie van de oorspronkelijke, groote provincie-schotels te doen hebben.
Er bevinden zich in de collectie ook eenige scheerbekkens, van veel minder kwaliteit
echter; wel een bewijs, dat men deze schotels in verschillende uitvoeringen heeft
laten maken en telkens heeft nabesteld. Ze zullen dus ook in hun tijd reeds zeer
gezocht zijn geweest. In Het Britsch Museum bevindt zich zulk een provincie-schotel
met het wapen van Mechelen. Gedurende de 18de eeuw zien we de
inheemsch-Chineesche motieven voor porselein-decoratie hoe langer hoe meer plaats
maken voor Europeesche. De porselein-handel met de Europeanen was een zeer
voordeelig zaakje voor de Chineezen en zij waren derhalve bereid om aan de
verlangens der vreemdelingen tegemoet te komen. Deze toegevendheid is hun
noodlottig geworden. De invloed der Europeanen heeft van de eens zoo hooge en
voorname Chineesche porseleinkunst een tak van nijverheid gemaakt, goed voor
gebruiksartikelen, doch zonder eenige artistieke pretentie, die te rechtvaardigen zou
zijn. Het is alsof na den bloei der K'ang Hsi-periode al de levenssappen zijn uitgeput.
Men teert voort op wat reeds bereikt is, copieert de oude modellen en wat er nieuw
bijkomt mist meestal de charme der antieke voorbeelden, is druk en pretentieus.
Daarnaast overheerscht ten deele de smaak van Europa. Vooral in het z.g. ‘Lowestoft’
komt deze tot uiting.
Dit is een type van porselein, waarover nogal heel wat te doen is geweest. Er
bestond in het Engelsche kustplaatsje van dien naam in de tweede helft van de 18de
eeuw een vrij onbeduidend porseleinfabriekje, welks producten echter, van wege
hun zeldzaamheid, door latere verzamelaars zeer gezocht waren en waarvoor vaak
aanzienlijke sommen besteed werden. Daar echter het fabriekje niet bizonder veel
te doen had, legde het zich toe op het beschilderen van, van elders aangevoerd, wit
porselein. Hoewel zij volstrekt niet in het bezit was van uitnemende porseleinschilders,
is er zeer veel porselein, in deze werkplaats gedecoreerd, doch elders vervaardigd,
in omloop. Ook dit draagt den naam van ‘Lowestoft’. Een vitrine in het Britsch
Museum draagt echter het opschrift: ‘This so-called Lowestoft is Chinese’, waaruit
men kan afleiden, dat er in Lowestoft zeer veel wit Chineesch porselein gedecoreerd
is.
Het gelukte namelijk de Europeesche kooplieden te Canton lang niet altijd, de
benoodigde hoeveelheden porselein, die zij voor onderlaag in de schepen behoefden,
machtig te worden. Was al het blauw opgekocht, dan nam men zijn toevlucht tot
‘geamalgeerd’, wij zouden zeggen polychroom porselein. Maar ook dit raakte eens
aan zijn eind, waar er zooveel liefhebbers waren. En dus nam men - faute de mieux
- maar zijn toevlucht tot het onge-
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decoreerde, witte porselein. Nu komt men dit witte, ongedecoreerde porselein nooit
in Europa tegen. Dus moet het in de Europeesche fabrieken versierd zijn geworden.
Uit den aard der zaak waren weinig fabrieken zoo gelegen, voor het ontschepen van
de aangevoerde Chineesche porseleinen, als juist Lowestoft. We zien dus spoedig
zich daar een gelegenheid ontwikkelen, om het witte, Chineesche porselein te
decoreeren. Men herkent dit ‘Lowestoft’ zeer gemakkelijk, wanneer men let op het
typisch-Chineesche materiaal, toch altijd duidelijk te onderscheiden van dat, hetwelk
in Europa vervaardigd werd en de meestal vrij onbeholpen decoratie. Want de
Lowestoftsche porselein-schilders waren lang niet ‘first class’. Eén hunner, een
zekere Larose, had een groote voorliefde voor het decoreeren met een - verbazend
onbeholpen-geschilderd, - roosje. In de collectie Klatte treft men er meerdere
voorbeelden van aan, o.a. op de u reeds eerder genoemde Japansche vaas.
Een aantal bordjes van het type van afb. 26 met Europeesche motiefjes versierd,
behooren allen tot dit ‘so-called Lowestoft’. Hiermee wil echter nog niet eens altijd
gezegd zijn, dat al deze bordjes in het kleine werkplaatsje van Lowestoft gedecoreerd
zijn. Er zijn heel wat voorbeelden bekend, dat ook in Chelsea dit Chineesche porselein
beschilderd is geworden. De decoratie is dan echter meestal beter van uitvoering.
Ook is niet uitgesloten, dat andere Europeesche porseleinfabrieken dit werk ter hand
namen, waardoor zij veel goedkooper konden werken dan wanneer zij eerst zelf de
moeizame bewerking van het porseleinmaken op zich moesten nemen. Toch wordt
al dit goed met den verzamelnaam ‘Lowestoft’ aangeduid. Bij vele dezer bordjes
valt een zekere overeenstemming van motieven op: b.v. de exotische, papegaaiachtige
vogel, die op fig. 26 voorkomt.
Men heeft zich met dit Chineesche Lowestoft herhaaldelijk in de vingers gesneden,
door het aan te zien voor het geheel te Lowestoft vervaardigde porselein, waarvoor
zulke ontzaggelijke prijzen besteed worden, hoewel het fabrikaat eigenlijk zeer
onvolmaakt is. Tegenwoordig is men er echter wel achter, dat men hier met twee
geheel verschillende voortbrengselen van de zelfde fabriek te maken heeft, waarbij
zich het eigenaardige geval voordoet, dat het verre van onberispelijke materiaal veel
meer waarde heeft, dan het kwalitatief veel betere, dat in China vervaardigd werd.
Op enkele der bordjes komt een eigenaardige, opgespoten witte decoratie voor, z.g.
bianco sopra bianco, waarop speciaal de Engelschen zeer verzot waren. Men kan
hier duidelijk de Rococo-geest van het tijdperk in waarnemen. Ongetwijfeld is dit
Lowestoft een weinig voorname verschijning in het aristocratische gezelschap der
porseleinen van de 18e eeuw.
Enkele zuiver Europeesche stukken is de collectie rijk. Zij zijn in dit verband
merkwaardig om de karakteristieke tegenstelling. Want het Worcester bord en
siervaasje zijn zoo zuiver Europeesch als maar mogelijk is met de
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luchtige strooiboeketjes, de bladmotieven en arabesken, de geschubde, paarse fond
en het opgespoten bianco sopra bianco (afb. 28 en 29). Het materiaal is van
onberispelijke kwaliteit, de decoratie, hoe eenvoudig ook, getuigt van smaak, zonder
het armelijke van het Lowestoft. Het siervaasje met de ramskoppen aan weerszijden
en het ajourwerk aan den bovenkant is van een model, dat ook in onze Hollandsche
porseleinfabrieken vaak gevolgd is. Het voorwerpje is in zijn geheel zeer aantrekkelijk
door de zuiverheid van stijl, die het kenmerkt.
Geheel apart staat wel het uiterst aristocratische Saksische serviesje van diep purper
fond-porselein, met zwaar bladgoud gevoerd. Ook de binnenkant van het suikerpotje
evenals die der kopjes is geheel met dit kostelijke materiaal bekleed, dat prachtig
harmonieert met het diepe purper en het servies een vorstelijk aanzien verschaft. Het
is van veel vroeger datum dan het zooeven besproken Lowestoft en Worcester, daar
dit type porselein omstreeks 1730 aan de fabriek te Meiszen vervaardigd werd. Het
mooie wapentje zou door Herold zelve geschilderd kunnen zijn. En let eens op de
buitengewoon sierlijke lijnen van oortje, tuitje, knopje. Vergelijken we dit porselein
met het ‘Chine de Commande’, dan maakt het stellig een goed figuur, daar het
soberder is, zonder aan bevalligheid in te boeten. Het behoort tot een hoofsche tijd
en de porseleinkunst is een bij uitstek hoofsche kunst, bereid om de ijdelheid te vlijen.
Zoo wordt het verklaarbaar, dat met de luchtige gratie der 18de eeuw ook de
porseleinkunst moest sterven. De meeste porseleinfabrieken beleven de nieuwe eeuw
niet meer. In China is van verdere ontwikkeling geen sprake. Wat er nog te vinden
is, zoowel in Europa als in het Verre Oosten, teert voort op de oude voorbeelden,
volgt sleur en traditie en zoekt geen nieuwe wegen meer.
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Het verlangen
door Elisabeth Zernike
EEN vogel zong in de naakte boomen, de wind was luw. Maria drukte haar begeleider
de hand. - Tot vanavond, zei ze, en wendde haar hoofd naar het zonlicht in het park.
- Ze had zoojuist gerepeteerd; ze kende de zaal en vond het niet noodig de liederen
te zingen die haar programma vermeldde. Het was een kort en gaaf musiceeren
geweest. - Zoo is het goed, dacht ze. Alwin Helm is een uitstekend pianist, maar ik
ben niet bevriend met hem, ik loop liever alleen. Ze volgde een voetpad langs een
kleinen vijver, het water-oppervlak was licht en troebel. In het gras stonden de eerste
madelieven; kinderen bukten zich ernaar, trokken de bloempjes van hun steel. - Maria
liep langzaam voort. Ze hoorde den gorgelenden vinkeslag, en de donkerder tonen
van een merel. Om een glooiend grasveld vol crocusjes stonden banken, die meest
door kinderen bezet waren. De zon scheen koesterend. Een torenklok begon te luiden,
de klanken breidden zich naar alle kanten uit. Maria ging zitten op het puntje van
een geelgeverfde bank; ze keek naar een meisje van enkele jaren, dat een nog jonger
broertje vast hield, en voelde zich middenin het leven van de stad. Al meer geluiden
drongen tot haar door, straat-rumoer, kinderstemmen. Het jongetje wankelde, hief
zijn gezichtje naar haar op, onwillekeurig strekte ze een hand uit en glimlachte. Maar
het kleine meisje bukte zich naar het broertje, begon rad te praten. Werklieden liepen
haar voorbij, oude vrouwen, gebogen heertjes met wandelstokken, en vlug daar
tusschen door jonge mannen en vrouwen die naar hun kantoor of winkel gingen. Maria dacht niet aan den tijd; ze zat heel stil en voelde haar lichaam loom worden.
Na een poos trok ze haar rechter handschoen uit en legde haar hand tegen haar keel.
Onbegrijpelijk, dat zij zingen kon! Ze zuchtte door een even geopenden mond, voelde
haar strottenhoofd tegen haar handpalm, maar zonder trilling. Ze probeerde een
zachten klank te maken, zóó dat alleen zijzelf het kon hooren - het lukte niet. Was
de inspanning daarvoor noodig haar nog te veel? - ze hoefde toch maar aan den toon
te denken, dan kwam hij vanzelf, - maar ze kon blijkbaar niet denken. De kinderen
speelden nog, de lauwe wind bracht geur van vochtige aarde mee. Het gebeurde een
enkele maal meer, dat het was alsof haar stem diep in haar wegzonk. Door haar huis
liep ze gewoonlijk neuriënd rond en de piano stond altijd open. Haar leerlingen
kwamen en gingen; tusschen de lessen door studeerde ze een nieuw lied. En het leven
gleed voort. Ze reisde veel, ze had al jaren-lang dezelfde impressario. Maria Wijtland
- ze hield van haar eigen naam. Haar man had het rustig als zij weg was. Hij zei dat
hij dan steeds naar haar verlangde, maar hij
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was trotsch op haar succes, en zelfs was hij trotsch op het geld dat ze verdiende, hij,
die zelf voorspoedige zaken had.
Hun huwelijk was kinderloos.
Maria stond op. Ze zou naar haar hôtel terugkeeren en eten. Daarna, uit voorzorg,
en om den tijd te dooden, zou ze wat gaan rusten. - Misschien is er wel een brief van
Wim gekomen, dacht ze, en voelde toch nog de lusteloosheid van haar bewegingen.
- De eerste zomersche dag in Maart - gaf het voorjaar haar niet dikwijls een onbestemd
verlangen en het besef van voorbije jeugd? Ze was twee-en-veertig jaar, een getrouwde
vrouw met een vorstelijke houding. Al het uiterlijke in het leven was haar steeds veel
waard geweest - maar misschien kon ze het uiterlijk niet van het innerlijk scheiden?
Wat was haar stem? - ijdele klink-klank, of tolk van eeuwig-menschelijke gevoelens?
Ze zou haar concert dien avond beginnen met een bel-canto aria, en eindigen met
een oud volkslied, al was dan nu haar stem voor haar zelve tot een verre herinnering
geworden.
Aan 't eind van den middag werd ze wakker uit een diepen slaap en moest zich
bezinnen op haar omgeving. Haar oogen sloeg ze niet dadelijk op, de vermoeidheid
van haar lichaam maakte haar bijna bang. Wat is er met me gebeurd? vroeg ze zich
af, - en meteen daarop was er de gedachte: misschien krijg ik een kindje. - Haar
halsader klopte, - ze trachtte na te denken. Ze was drie weken van huis; - kende ze
haar eigen lichaam? Den eersten tijd van haar huwelijk had ze er nauwkeurig op
gelet, langzamerhand liet ze het na. Haar loopbaan vergde al haar krachten, ze zou
die opgeven zoodra er een kindje kwam, - maar verlangde ze naar een kind? Ze begon
bekend te worden, haar eerste groote tournée maakte ze toen ze vier jaar getrouwd
was. Wel wist ze dat ze soms onbevredigd was teruggekeerd. Eenmaal huilde ze, en
Wim wist niet hoe haar te troosten. - Ik had het me anders voorgesteld, het wordt
een beetje eentonig, ik draai maar af, de menschen willen aldoor meer. En ikzelf wil
aldoor beter gaan zingen, maar ik k a n niet beter. Soms heb ik het gevoel dat mijn
stem barsten moet, dat ik dán pas zal kunnen uitdrukken wat ik wil. - Och, dwaasheid.
Ik ben moe, ik heb heel veel succes gehad, misschien word ik onverzadigbaar.
Nu ook was ze moe, en ze verwachtte een kindje, haar lichaam was immers nooit
onregelmatig geweest. Of werd ze een oude vrouw? O nee, dat toch nog niet, dat
mocht daarna komen, als ze haar kind in haar armen had. - En zou het kind haar niet
juist jong maken? - Ze bleef onbewegelijk liggen, maar de gedachten flitsten door
haar hoofd. Ze zou Wim kunnen opbellen, hem vragen bij haar te komen, dan reisden
ze samen naar huis terug. Ze kon niet meer zingen - maar wilde ze haar contract
verbreken? - Wim zou het niet gelooven - op haar leeftijd - voor de eerste maal. Zou ze een dokter roepen? Nee, nee, - die zou haar misschien verbieden te zingen,
- of haar
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zeggen dat ze zich vergist had. - Natuurlijk was het denkbaar dat ze zich vergistte;
ze had inderdaad geen zekerheid. En toch geloofde ze het. Het was of ze altijd had
geweten: eens zal het komen. - Het kwam wel laat. Wellicht was ze niet eerder bereid
geweest haar loopbaan op te geven? maar dat kon toch geen verband met elkaar
houden? - Ze wist het niet.
Weer sloot ze haar oogen en wilde slapen, - ze mocht toch niet zoo moe zijn, als
ze op het podium stond. - Dien morgen had ze zich een vrij en gelukkig mensch
gevoeld - vanavond zou ze bewust haar vreugde uitzingen. Ze dacht aan Alwin Helm,
wien ze niets zou kunnen zeggen, en aan haar programma, dat ze wel wat wijzigen
kon. Aan haar uiterlijke verschijning, haar glimlach - en aan Wim, die het nog niet
wist. Had hij verlangd naar een kindje? ze spraken er bijna nooit over - althans de
laatste jaren niet. Soms leek het of ze naast elkander leefden. Wim had zijn werk,
waarvan zij weinig wist. Als hij over moeilijkheden sprak, groote drukte in zaken,
ergernissen, dan wachtte ze een oogenblik voor ze zei: Je moest het maar vergeten,
je bent nu thuis, en die kleine pauze moest hem doen denken dat ze had nagedacht.
Hij zweeg dan ook even. - Een enkele maal vertelde hij bijzonderheden over zijn
personeel, en dan voelde ze wel duidelijk dat hij een leven had buiten het hare om.
Hij moest met andere menschen rekening houden, luisteren naar hun nooden en
klachten, hen laten werken, voordeel van hen trekken, en hen rechtvaardig behandelen.
Bij hooge uitzondering kwam ze op zijn kantoor, en had dan het gevoel dat hij haar
verkeerd had ingelicht, want ze zag nu die menschen met haar eigen oogen. Haar
belangstelling wijzigde zich, ze kon nu over hen denken als over haar eigen kennissen,
maar deed dat niet lang, en na korten tijd waren ze haar weer vreemd. Als ze in haar
eigen stad zong, gaf ze vrijkaarten voor het personeel. Haar man vond dat niet altijd
noodig, maar ze deed het toch. Wilde ze zich populair maken, of haar afwijkend
vrouwenleven rechtvaardigen? Wellicht, onbewust, beide.
- - Maria sliep weer in. Toen ze wakker werd, begon het donker te worden. Ze
belde en vroeg het kamermeisje om thee. Ze had nog pijn in haar rug, maar voelde
zich minder moe. Er waren bloemen voor haar gebracht, roode en witte anjelieren.
Daaraan was ze gewend, ze wist hoe ze moest opkomen met de bloemen in haar arm,
maar ze deed er niet onverschillig mee. - Ze richtte zich wat op en vroeg het meisje
haar een kop thee in te schenken.
- Bent u ziek, mevrouw?
- O nee.
- Ik had u zoo graag gehoord, vanavond, maar ik kan geen vrij krijgen.
Maria keek het meisje aan. Het had een blank gezichtje, bruin haar en donkere
oogen. - Zing jij ook? vroeg ze.
- Ja, ik houd er veel van.
- Schoolliedjes, of operette-wijsjes?
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- Alles, en de liedjes van moeder, uit de oude doos, - heerlijk. Vindt u het altijd weer
heerlijk, iederen avond?
Maria aarzelde even. Ze had zoo vaak met dergelijke meisjes gesproken, soms liet
ze hen voor zich zingen, ze had enkele volksliedjes verzameld op die manier; die
zong ze graag als toegift, de menschen verwachtten dat niet. Ze roerde in haar thee.
- Het is mijn vak, zei ze, - ik treed gelukkig niet iederen avond op, dat zou teveel
worden. En het is ernstig, - ik heb lang gestudeerd (onderwijl verwonderde ze zich
over haar eigen woorden). Het is wel heel mooi, maar het stelt hooge eischen, en
soms heb ik het gevoel of ik nooit aan mijn eigenlijk leven toekom.
Ze zag de glanzende oogen van het meisje op zich gericht. - Maar u bent toch
getrouwd?
- Ja, ik ben getrouwd. Meer kon ze niet zeggen. Ze stond voor een groote ommekeer
in haar leven, maar zou er zich bijna van af wenden, huiverend voor haar eigen
verlangen.
De ander begreep dat hun korte gesprek uit was. Ze ontmoette wel meer vreemden
die openhartig tegen haar waren, en gewoonlijk braken ze plotseling af.
- Kan ik nog iets voor u doen, mevrouw?
- Nee, dank je. Het is jammer van vanavond, maar ik zal misschien niet zoo goed
zingen, ik ben moe.
- U kunt nog wat uitrusten.
- Ja. Hoe heet je?
- Johanna.
- - Nu was ze weer alleen. Ze keek op haar horloge; half zeven, over een uur moest
ze gekleed zijn. Ze probeerde aan haar programma te denken. Händel en Brahms en
Hugo Wolf; er kwam geen enkele melodie in haar hoofd. Toch wilde ze zingen.
Waarom was ze hier, in deze stad, deze vreemde hôtel-kamer, als ze niet kon
optreden? - Van buiten-af kwam een licht naar binnen, een rood-gele schijn. Het was
nu wel heelemaal donker. Gewoonlijk voelde ze geen verveling in de doellooze uren
van zoo'n dag, - maar nu was ze onrustig. Zou ze een boodschap sturen naar Alwin
Helm, en nog eens met hem repeteeren? - Hij was natuurlijk aan tafel, hij at goed.
Ze dacht aan zijn zware, groote gestalte, en wist dat hij haar antipathiek was. In ieder
geval kon ze hem vragen voor en na de pauze een solo te spelen. Hij deed dat graag,
koos gewoonlijk een van zijn eigen composities. Ze had zich het recht voorbehouden
haar programma's op die manier aan te vullen; daar stond tegenover dat ze nooit
weigerde op te treden, ook niet wanneer ze zich eens minder prettig voelde. Ze kon
twee maal drie liederen laten vervallen. - Plotseling dacht ze: Ik doe wel vreeselijk
gewichtig, ik moest eens opstaan, en niet zoo aan mezelf denken. Had ze zich niet
vaak geërgerd aan die zelfkoestering en de groote zorg voor haar lichaam? Haar vak
eischte het, maar
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haar concert-japonnen konden eenvoudiger zijn, heel haar uiterlijke verschijning. Klatergoud, dacht ze, en wat laat ik achter als ik sterf? ik heb geen kinderen. Een
vrouw die een kind verwacht, zal zich ontzien, maar aan mijn lichaam is die vele
zorg tot nogtoe verspild geweest. O, mijn stem glanst en kent geen vermoeidheid,
en ik ben verliefd op mijn eigen stem, maar ik wil aan dit alles ontkomen, want
eindelijk zal ik ook een kind hebben, en het kind mag mijn lichaam verwoesten.
Ze stond stil in de kamer, haar mond beefde. Er drongen geluiden tot haar door;
ze liep naar het venster en keek uit in de straat. Het was een rustige, breede straat;
langs de huizen liepen enkele menschen; een auto reed voorbij, een jongen achter
een leege handkar, floot. Het daglicht was weg, de straatlantaarns brandden flauw
in de duisternis. - Wat is het wonderlijk, dacht ze, en wist niet goed wat ze bedoelde.
- Er is zooveel, gelijktijdig, en we zien maar een heel klein stukje van alles. Ik ben
getrouwd, ik heb nog een vader, ik weet niet wat hij op dit oogenblik denkt. Maar
als er geen wanden waren tusschen de menschen, dan was het leven ondragelijk. Er
zullen ook wanden zijn tusschen mij en mijn kind, later, als het opgroeit. Eerst is het
zoo klein en hulpeloos, dan moet ik me er heelemaal aan geven. Wim zal verbaasd
zijn over me, maar hij heeft me nooit gekend, hij heeft me gezien zooals alle menschen
me zien, die naar mijn stem luisteren. - Maria Wijtland. - Mijn naam staat op
aanplakbiljetten, en er is een reeks foto's van mijn mond in alle vocaal-standen, die
heb ik zelf laten maken voor mijn boekje over stemvorming. Die zingende mond is
prachtig, ik kijk er soms heimelijk naar, en ik voel dat ik niet oud wil worden, niet
mijn roode lippen verliezen, en het blinkend wit van mijn gave tanden. - Maar ik had
ook niets anders, - ik had geen leven na dit - ik verlangde niets. Ik had het geluk van
het oogenblik, maar dat is toch nooit zoo heel groot - neen, ik ben misschien nooit
gelukkig geweest, niet zooals nu....
Er liepen tranen over haar wangen.
Den volgenden morgen zat Maria te ontbijten in den wintertuin van haar hôtel, toen
een criticus zich aanmeldde. Hij kwam haastig nader, een tengere, nerveuze man,
zeer verzorgd van uiterlijk, en buitensporig in zijn bewegingen.
- Zooals u gezongen hebt, mevrouw; - zijn smal gezucht drukte extaze uit - zoo
beheerscht en technisch-volmaakt, maar zoo ontroerend jong en onbewust
schroomvallig, - ik kan het niet uitdrukken, nooit heb ik meer van een menschelijke
stem genoten. En dat u Helm zijn soli liet spelen - om ons te vuriger naar uw
terugkomst te doen verlangen? Maar het paste in het geheel, de man is niet gek, hij
weet precies wat hij geven moet. Een wonderlijk aanpassings-vermogen, eigen aan
kleine talenten. Heeft u mijn verslag gelezen? Is Helm niet hier?
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Maria glimlachte. - Ik heb niets gelezen. Helm logeert in het Grand Hôtel, hij heeft
een heel voorname allure. - Het was haar onmogelijk, over haar zang te praten. Ik
geef mijn loopbaan op, dacht ze, er komen andere dingen voor mij, het leven is niet
zooals ik dacht. Ze tuurde voor zich uit, maar de man tegenover haar begon weer te
praten, hij had den tekst van haar liederen voor zich neer gelegd.
- Uw eerste aria, mevrouw, gaf me een schok; u zong, maar uw hart was er niet
bij; ik heb me aldoor afgevraagd: wat is er met haar gebeurd? uw eigen gezicht stond
angstig, ik heb om u geleden. En eigenlijk bent u langzamerhand pas warm geworden,
en na de pauze....
- Ik ga begrijpen, zei Maria, dat het publiek me dankbaar was voor enkele goede
nummers. Ze maakte een beweging als wilde ze opstaan, maar haar truc mislukte:
de ander zette het gesprek voort.
- Ik drink nog een kop thee, mag ik u ook inschenken?
- Dank u. De meeste vrouwen kunnen Wolf niet zingen, hun muzikaliteit is niet
innerlijk genoeg. Gisteren heb ik aan u getwijfeld, en heb voor eeuwig aan u geloofd.
Dat alles staat niet in mijn verslag, daarom kom ik het u zeggen. Is dat Helm? neen,
een kleine gelijkenis.
Hij heeft niet genoeg toehoorders, dacht Maria. Plotseling kwam het haar
onmogelijk voor, dien zelfden avond weer te zingen.
- Brahms stelt heel andere eischen, ik wil niet zeggen: mindere - nietwaar? Hij
keek haar scherp aan.
- U moet me verontschuldigen, zei ze, de een praat, de ander moet zingen. En zelfs
het zingen is me soms te - uiterlijk - te.... Ik ben nooit een volbloed zangeres geweest.
- Ze wist dat dit een onwaarheid was, maar het deerde haar niet.
De criticus protesteerde verontwaardigd.
's Middags zat ze tegenover Helm in den trein en trachtte te slapen. Ze had aan Wim
willen schrijven, maar het was haar niet gelukt. Ze praatte op haar kamer met het
meisje. - Johanna, wil je deze japon van me hebben? hij is nog goed, kijk.
Johanna bloosde. - Och mevrouw, dank u, ik heb zooveel, en mijn zusters kunnen
mijn kleeren niet aan, dan willen ze dat ik zoo'n jurk zal verkoopen, maar ik krijg er
heel weinig voor - en-ne - u moet het goed begrijpen, mevrouw. Beschaamd had ze
de japon weer weg gehangen.
- Heb je veel zusters?
- Ja mevrouw. Mijn broers zijn gesneuveld, en vader wil niet dat we ons zoo mooi
kleeden, maar de tijden zijn veranderd, is het niet?
- Natuurlijk, had ze gezegd, de mooie kleeren zijn nu voor iedereen - maar die
woorden hinderden haar. Een schijn van gelijkheid, dacht ze, veel te duur gekocht.
- Ze sloeg haar oogen op, zag Alwin Helm, die een
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boek las. Zijn handen waren vrouwelijk mooi van vorm, maar het viel haar op dat
ze nooit heelemaal schoon waren. Ze moest denken dat hij met die handen zeker veel
leelijke dingen had gedaan, dingen die ze zich liever niet wilde voorstellen. Ze had
vaak met hem gereisd, maar nu was het bijna uit, - ze zou niet meer temidden van
de menschen zijn. Geen kamermeisjes, die ze oude japonnen aanbood, ondoordacht
vriendelijk, geen critici, die weinig begrepen, maar alles hoorden met hun geoefende
ooren, niet meer de intimiteit van een begeleider, die hand in hand met haar boog
voor het applaus, en toch wist ze dat zijn handen slecht waren.
Hoe had ze dit leven zoo lang volgehouden? Stellig zou ze Wim morgen schrijven:
Na deze week kom ik thuis, voorgoed, ons leven begint opnieuw, het is een leven
van verlangen geworden.
Helm legde zijn boek neer.
- Zou je me misschien nu al kunnen zeggen, of ik vanavond spelen moet?
Ze keek hem vluchtig aan.
- Ja zeker, maar ik geef een heel ander programma - ik zou eigenlijk wel graag
willen repeteeren.
- Hoe laat zijn we daar?
- Om zes uur; als we dan meteen naar het gebouw rijden....
- Maar vind je dat nu noodig? omdat je gisteren niet op dreef was.
Ze zei: Ik had heel goede critieken, - en schaamde zich meteen.
Helm glimlachte. - Ik dacht dat je ze niet gelezen had.
Een oogenblik bleef het stil.
- Goed, we repeteeren niet; ik zal je mijn liederen opgeven, jij kunt je gemakkelijk
aanpassen. Ze kende haar programma steeds van buiten. En weer verwonderde het
haar, dat er geen enkel motief in haar herinnering kwam; ze noemde namen,
beginregels, - ze hoorde geen muziek. Ik moet wel heel erg vervuld zijn van dat
andere, dacht ze.
Helm keek het raampje uit. - Nou, zei hij bruusk, ik zal vanavond wel zien,
misschien improviseer ik wat.
- Heb je dat meer gedaan? vroeg ze.
Hij schudde zijn hoofd. - Ik zou er eens mee kunnen beginnen. Ik weet niet - wat
ben jij van plan? de rest van onze tournée - e - mij gelegenheid te geven - de
belangrijkste plaatsen komen nog, - maar als het na vanavond weer uit is.... Misschien
weet je zelf niet, hoelang je indispositie duurt?
Hij is laf, ging het door haar heen, hij zoekt niet den kortsten weg naar waardeering.
Hardop zei ze: Je kunt erop rekenen dat je iederen avond solist bent - ik vind het
prettig zoo, en het publiek toont zich heel voldaan.
- De menschen komen om jou, zei hij, daarom moet ik je dankbaar zijn.
- Misschien zal je binnenkort het begeleiden eraan geven.
Hij keek haar onderzoekend aan. - Waarom zeg je dat? is het
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alleen een aanloop - je groote bereidwilligheid - om van me af te komen?
Ze voelde zich in het nauw gebracht.
- Ik krijg niet gemakkelijk een contract, er is een overvloed van pianisten, hoe
langer ik onder jouw vlag kan varen, hoe liever. Ik ben eerzuchtig.
- Dat heb ik nooit gemerkt, zei ze.
Hij lachte, wat haar onaangenaam klonk. - Je bent zelf zoo naïef-eerzuchtig, dat
je het van een ander niet merkt.
Ze trok haar wenkbrauwen op. - Daar weet ik niets van, maar voor ik jou kende,
was mijn naam gevestigd.
- Goed, maar waarom heb je indertijd je contract verbroken met Adèle Dumache?
- Dat heb ik niet gedaan, zij heeft met den impressario gekibbeld.
Weer lachte Helm. - Omdat ze geen geduld had. Op den duur zou ze je hebben
overvleugeld, zooals iedere eerste-rangs pianist het een zangeres kan doen, maar jij
gaf niet zoo dadelijk kamp.
Maria voelde zich warm geworden. - Je praat onzin, zei ze scherp, ik zou Adèle
Dumache graag hebben vooruit geschoven, maar toen had ik nog de macht niet.
- En je naam was gevestigd?
- Ja, dat beteekent niet dat ik doen kon wat ik wilde.
- Juist, je was gebonden door je eerzucht.
Ze zwegen. De trein raasde door een heuvel-land.
Ze dacht: waarom in godsnaam praat ik met dezen man, en hoe moet ik me hier
uit redden? Ze wist niet meer hoe hun gesprek begonnen was, maar was zich bewust
van zijn wantrouwen.
- Enfin, zei hij, en tastte weer naar zijn boek, ik speel dus iederen avond, ik heb
veine.
- En als je me overvleugelen wilt, zei ze, ga je gang. Plotseling veranderde haar
toon, werd mild en bijna krachteloos. - Ik geloof ook wel, dat je het kunt.
- Ben je ziek? vroeg hij.
Ze haalde haar schouders op. - Neen, maar-re.... Ze kon hem onmogelijk iets
zeggen.
In de gang werd een tafelbel geluid, een man riep erbij. - Maria ademde verlicht
en stond meteen op. - Ik ga een kop thee drinken, zei ze.
Maria liep langs de rivier, de zon scheen op het water, dat snel langs de steenen
wallen schoot. In deze stad woonde een oud-leerling van haar, die ze ging bezoeken.
Ze liep langzaam en stelde zich de ontmoeting voor. Jarenlang had ze Lien les
gegeven, en ze hechtte zich aan haar, zooals bijna aan elke leerling. Een meisje met
heldere bruine oogen, die ze vaak in verwondering opensperde. Dan klonk ook haar
stem verwonderd en ijl als een kinder-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

260
stem. In haar laatsten brief stond: Ik verheug me zoo op uw bezoek, wat zult u wel
van mijn dochtertje zeggen? ze heeft mijn oogen.
Maria voelde haar hart kloppen. Ze had een baby-jurkje gekocht en tegelijkertijd
wat kleertjes voor haar eigen kind, die zouden aan haar hôtel bezorgd worden. Kleine,
witte kleertjes, waarbij haar handen grof leken. Ze zou haar koffer uitpakken waar
Wim bijstond. - Voor wie is dat? zou hij vragen. Of wist hij het dan al, en nam haar
hoofd tegen zich aan, zwijgend en stil? - Ze kon hem niet schrijven, ze probeerde
het iederen dag. Gisteren had ze hem de recensie gestuurd van den nerveuzen criticus,
met een klein briefje erbij: Alles gaat best, morgen ben ik bij Lien, enzoovoort. Ze
hoopte heel rustig daar te kunnen zijn, haar concert was morgen. Wel zou het weerzien
hen beiden ontroeren, - en dan moesten ze het huis doorloopen en het kindje
bewonderen. Maar na een half uur zou ze in een gemakkelijken stoel willen zitten
en uitrusten. Als Lien haar maar niet vroeg te zingen! Ze keek naar het snel
stroomende water, en voelde haar eigen onrust, haar verlangen. Over tien dagen zou
ze thuis zijn, en dan luisterde Wim naar haar. Maar den volgenden dag kwamen haar
leerlingen, ze kon hen niet wegsturen, sommige moesten examen doen in den zomer.
Trouwens, hoe zou ze deze maanden moeten doorkomen zonder haar werk? - ze had
nog enkele concerten ook in haar eigen land. De voorstelling van het oude leven
overstelpte haar, ze voelde zich gedrongen het te behouden en voort te zetten. Het
verlangen kon haar geen enkel uur van den tijd doen overslaan, en ze haakte naar
vernietiging van al het oude. Ze stond een oogenblik stil en knoopte haar bontmantel
aan de hals los. Het is lente, dacht ze, alle leven begint opnieuw.
Lien kuste haar op beide wangen, Maria kuste terug, en daarna keken ze elkaar aan.
- U zult mijn kind zien, ik ben zoo blij, en morgenavond....
- Je bent nog dezelfde, zei Maria haastig, maar het eerste moederschap heeft je
jonger gemaakt. Nu lachten ze samen, en liepen allereerst naar de wieg.
Het kind was wakker en speelde met haar knuistje, de groote, heldere oogen hadden
een ondiepen blik. - Wat lief, zei Maria. Diep over de wieg gebogen praatten ze nu
tegelijkertijd, zooals vrouwen doen.
- U moogt er haar wel uitnemen.
- Ja? graag, - maar doe jij het liever, ik ben geen kinderen gewend.
Lien glimlachte zelfbewust. Heeft u nooit - begon ze, en praatte weer tegen het
kindje, een stroom van teedere woorden - heeft u nooit een baby verwacht?
- Neen, zei de ander, - nooit.
- Och. Het kindje maakte zachte keelgeluidjes. - Uw leven is misschien t e druk
geweest, t e inspannend. Ik heb me wel eens, ja, bijna schuldig gevoeld, als ik bij u
kwam, en u zat nog te studeeren, en moest den volgenden
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dag weer op reis, - en dan later het inhalen van al die lessen. En waarom wilden wij
zingen?
Met een vagen glimlach zei Maria: Het meest vermoeide het mij, als mijn leerlingen
over zichzelf begonnen te praten, klachten over niet voldoende beantwoorde liefde,
- altijd dat ééne onderwerp.
De jonge moeder bloosde en tuurde over haar kindje heen.
- Weet je nog hoe ik dan vroeg: Zullen we zingen? honderdmaal werd het niet
gehoord; ik sloeg accoorden aan, jullie praatten er gemakkelijk overheen.
Een beetje verward zocht Lien naar instemmende woorden, maar Maria zag haar
blos en zweeg. Een vrouw die aanklaagt, heeft een schel geluid, dacht ze nog, - toen
strekte ze haar armen uit naar het kindje. - Mag ik?
En Lien vond haar glimlach terug.
- Gaat u erbij zitten, ze wordt al zwaar; hier, deze stoel.
- Je bent aardig ingericht, zei Maria.
- Ja, vindt u? straks moet u het heele huis eens zien.
Ze begonnen nu over allerlei te praten. Lien noemde namen van oude bekenden,
waarnaar ze vroeg, en hun ongeveinsde belangstelling verwonderde hen beiden. Het
kindje sliep in op Maria's schoot.
- En Mimi Keizer, herinnert u zich haar debuut? Ze keken elkaar lachend aan.
- Dat jij dat alles nog weet.
- U vertelde het.
- Mimi was geen lieveling van me - die houding - ze kon het niet helpen, en als
ik aan haar diepe tonen denk, - telkens weer meende ik dat er een man naast me stond
te zingen.
Na een poos sprong Lien op. - Ik ben een slechte gastvrouw, u verlangt natuurlijk
naar thee, en u zit maar met kleine Lientje.
Maria liet zich het kind afnemen.
- Ze blijft wel doorslapen, en we hebben een rustigen middag, heerlijk. U weet
niet hoe moe ze me kan maken als ze huilt.
- Ik wil het gelooven.
- In het begin huilde ik mee, - ik was nog zwak, en ik had het gevoel dat ik nooit
meer onbezorgd zou kunnen zijn. Trouwens, dat gevoel blijft, maar het maakt me
niet meer zoo angstig. Karel heeft juist naar de verantwoordelijkheid verlangd, als
naar de eigenlijke inhoud van zijn leven. Wij vrouwen verlangen wel naar een kind,
maar.... Ze brak plotseling af.
- We verlangen in het blinde weg, zei Maria.
Ze keken elkaar aan, in de oogen van de jonge vrouw blonken tranen. - Ja, dus u
voelt dat toch ook. Ik heb nooit een man willen zijn, maar een vrouw heeft het wel
moeilijk.
Maria stond op en kwam naar haar toe. - Je kindje is een schat, maar je
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bent nog niet heel sterk, misschien. Weet je nog dat je vroeger duizelig werd als je
lang had gezongen? door de groote inspanning. Nu heb je zoo langen tijd gewacht en toen.... Ze legde haar hand op Lien's schouder, het was of zijzelf naar steun zocht.
Lien tipte met een kanten zakdoekje aan haar oogen. - U moet niet denken dat ik
teleurgesteld ben, dat is het niet, al lijkt het er veel op.
- Ik begrijp het heel goed, zei Marie.
- Karel heeft gezegd: al je droomen zijn zoo plotseling ingeruild tegen de
werkelijkheid, daar sta je nog beteuterd van te kijken.
- Karel is een lieve man.
Nu lachten ze en Maria liep terug naar haar stoel. Voor het eerst sinds haar groote
verwachting was er geen vreugde in haar.
's Avonds vroeg Karel haar wat te zingen; zijn vrouw viel hem aarzelend bij.
- Een enkel lied?
- Morgen hooren jullie er zooveel, zei ze.
- Als het er maar één mag zijn, dan kies ik het ‘Ave Maria’ van Schubert. Ze keek
om zich heen. - Hebben jullie geen gramofoon? en had meteen spijt van haar woorden,
toen ze den donkeren blos van Lien's wangen zag.
- Och, Karel, zoo zijn nu groote zangeressen, onuitstaanbaar, hè? - maar ik zal
voor je zingen.
- Spaart u liever uw stem, zei het jonge vrouwtje scherp.
Dat heb ik verdiend, dacht Maria, en ze voelde haar keel dicht gesnoerd. Het
voorspel van Schubert's lied klonk droog en verbrokkeld, ze moest de laatste maat
herhalen, omdat haar stem niet komen wilde. Toen zong ze, - drie coupletten, die
haar lang duurden, want haar gedachten waren er niet bij. Hoeveel malen heb je dit
niet gezongen, vroeg ze zichzelf, en hebt er een stormachtig succes mee behaald?
Het gaat ook nu heel goed, het is alleen een beetje doodsch; - maar Karel hoort niets
dan den reinen klank van mijn stem, en Lien is veel te bewogen om te luisteren. Ze
is zoo gevoelig als een kind, en ik heb haar bezeerd. - Toen ze zweeg, zei Karel
ernstig: Dank u, het is een prachtig lied.
- Nu wat anders. Ze bladerde in het boek. Zingen is heerlijk, maar ik vergeet het
altijd weer, en als ik ineens beginnen moet, verbeeld ik me werkelijk dat ik het niet
kan.
De jonge menschen antwoordden niet.
Ze zong: ‘Die Forelle’ en ‘Geheimnis’, en tot slot: ‘über allen Gipfeln ist Ruh’,
dat haarzelf onverwachts ontroerde. Alsof ik vandaag naar den dood heb verlangd,
dacht ze. Ze knikte Lien eens toe. - Ik wou zoo graag nog je kindje zien, voor ik
wegga, - en zag dat de ander haar nog niet had vergeven.
En weer hield ze het kind in haar armen. De gordijnen van de slaapkamer waren
gesloten, een lamp tegen de zoldering gaf een verspreid licht.
- Ik weet niet, zei ze, zou dit me bevredigen, meer dan het leven dat ik
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heb? Soms geloof ik dat niets ons heelemaal voldoen kan, misschien hebben we
daarvoor een te sterk verlangen naar het einde in ons.
Lien had alleen aandacht voor haar kind.
- Ik ben de laatste dagen zoo zenuwachtig, ik denk erover mijn loopbaan op te
geven.
Nu keek de ander snel op. - U? waarom?
- Ja, ik weet het niet, ik geloof dat ik zwanger ben; het lijkt wel haast onmogelijk,
we zijn nu tien jaar getrouwd.
- Och, mevrouw.
- Ja, - niemand weet het nog, zelfs mijn man niet, - ik kan het hem niet schrijven.
En nu ik jouw kind zie - o, het is een schat - maar waarom verlang ik daar zoo sterk
naar? Kunnen we het ooit begrijpen? - Je moet me mijn uitval van zoostraks vergeven,
ik voel me zoo wonderlijk.
Lien boog zich over het kind heen naar haar toe en kuste haar wang.
Ze reed naar haar concert. Als dit nu mijn laatste tournée is, dacht ze, laat ik dan toch
mijn oogen open houden, en iedere minuut nog van dit alles genieten. Maar meteen
ging ze rechtop zitten zonder te leunen - ze schokte dan minder. Het kind van Lien
was aardig - haar eigen kind zou anders zijn. Ze wilde het liefst een meisje hebben,
omdat ze een dochtertje haar eigen jeugd kon laten overleven, beter, gelukkiger. Ze
dacht aan haar ouderlijk huis, aan haar moeder, die veel ziek was geweest. Had ze
wel ooit geweten wat haar moeders kwaal was? Je praatte vroeger niet zoo over
ziektes als tegenwoordig, en ziekzijn leek veel geheimzinniger dan nu. Moeders
kamer, met de sombere, hooge gordijnen, - het dokterskoetsje voor de deur. Zij heette
toen Marietje Fransen, en ze had groote broers, die zich zelden met haar wilden
bemoeien. De twee oudste waren op de militaire academie, de keukenmeid zei: dat
heet deftig, maar kost niet veel geld. De tuinkamer had zulk donker behang; in den
laten middag scheen er de zon naar binnen. Dan zat ze daar wel veel te spelen voor
de open kast, met haar poppen. Ja, ze had in heel lang niet aan haar poppen gedacht.
Ze nam ze één voor één op, en kleedde ze aan en uit; moeder maakte altijd nieuwe
kleertjes. Ze borg alles netjes in oude doozen; moeder prees haar om haar ordelijkheid.
Ze moest toch veel van moeder hebben gehouden. Soms keek ze in dagen niet naar
haar poppen om, dan speelde ze met priktollen in de kale, marmeren gang. En ze
zong erbij; ze had een klein stemmetje, dat ver droeg. Misschien kon ze haar kind
geen betere jeugd geven dan zijzelf had gehad; ze was een beetje eenzaam, maar dat
deerde haar niet, ze wist zich toch gelukkig te maken.
De auto hield stil. Nu was ze plotseling weer Maria Wijtland. Ze zette de kraag
van haar mantel op en stapte uit.
In de vestibule de gewone begroeting. Maar een jong meisje keek haar vorschend
aan.
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- En u? vroeg ze.
- Mevrouw Wijtland? zou ik u even kunnen sprken?
Ze zag de heeren van ontvangst bereid haar te beschermen. - We zullen doorloopen,
zei ze, - hoe laat is het?
- Kwart voor achten.
- Juist, dan heb ik een oogenblikje voor u.
Een der heeren ging haar voor, het meisje volgde haar op den voet. In de
solistenkamer waren enkele dames bijeen. Maria liet zich voorstellen. Toen nam ze
het jonge meisje opzij. U wilt zeker zangeres worden?
- Ja mevrouw.
- Vertelt u me iets van uw omstandigheden. Hebt u als kind veel gezongen?
- Ja, op school, nooit anders dan in koor; later ben ik dat vergeten.
- Hoe kon u dat vergeten?
- Ik moest mijn eigen brood verdienen, van mijn twaalfde jaar af. Nu zit ik den
heelen dag op kantoor; 's avonds zou ik kunnen studeeren.
- Gelooft u dat u talent hebt?
Een korte aarzeling: - Ja.
- Wilt u iets voor me zingen, een eenvoudig liedje?
- Hier? in deze kamer? dat kan ik niet.
Maria glimlachte. - En u bent zoo moedig begonnen.
- Ik-ke, ik heb geen muziek bij me.
- Maar u kent wel iets uit uw hoofd. Wat zingt u?
De mond van het meisje vertrok. - Nee, dat kan ik niet.
Eén van de dames kwam op hen toe. - Mevrouw Wijtland, gaat u toch zitten.
Ze liep naar de piano, en wenkte het meisje met een hoofdbeweging.
- Knoop uw mantel wat los; het wiegenlied van Brahms, het tweede couplet zingt
u met me mee. Ze zette in: ‘Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht’. Haar stem
klonk rustig en zeker; ze had het gevoel of ze voor dit beschroomde en toch zoo
moedige kind zong, alsof ze het bezielen moest, opheffen uit de dagelijksche grijsheid
van haar leven, en haar een veel te korte jeugd vergoeden. ‘Morgen früh, wenn Gott
will, wirst du wieder geweckt’. Kom vlak naast me staan, denk dat we alleen zijn.
‘Guten Abend, gut' Nacht, von Englein bewacht’. Het meisje zong, het was of ze
haar stem tegen die van Maria aanvlijde.
Alwin Helm stond naast haar, toen het lied uit was. - We moeten beginnen, zei
hij.
- Ja, ik kom. - Wacht u hier op me, na afloop. Hoe heet u?
- Charlotte Wüstental. Haar oogen glansden.
Plotseling dacht Maria: Ik wil dit niet opgeven, nooit, het maakt me vrij en
gelukkig. Ze knikte Charlotte toe en liep met opgericht hoofd Alwin Helm vooruit.
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In de pauze ontving ze de uitnoodiging voor een souper na afloop. Ze dacht er niet
aan, te weigeren. - Maar ik zal een oogenblik met een aankomend zangeresje moeten
praten, - als u mijn chauffeur uw adres wilt geven.
De ander, een rijzige vrouw van middelbaren leeftijd, antwoordde: Een van de
heeren zal op u wachten.
Ze had voor veel bloemen en bijval te danken, ze wist dat ze goed gezongen had,
maar nu was ze toch moe. Een oogenblik dacht ze aan haar eigen huis, aan Wim,
dien ze in zoo lang niet had gezien. Een stem in haar zei: het is dwaas, dit leven. En
ze liet Charlotte alleen zingen. Het meisje had een lichte, wat ijle sopraan, waaraan
niet veel was bedorven. - Kijk eens, begon Maria toen, u moet maar denken, dat wat
u wilt bijna onmogelijk is. B i j n a - maar het hangt van u zelf af. Ik zou over u
kunnen schrijven aan een zangleerares hier in de stad, misschien kan die u
voorthelpen.
- Ik ben u heel dankbaar, zei Charlotte.
- Mij? waarom? U moet naar uzelf leeren luisteren, het is nu nog niet mooi. Geeft
u vooral uw betrekking niet te gauw op, en verlies het contact met het leven niet. Ik
vrees dat ik weg moet. De roem is weinig benijdenswaard, maar het zingen kan
heerlijk zijn. Schrijft u mij eens. Dag Charlotte Wüstental.
De man die haar opwachtte zei: Bent u niet té beminnelijk, mevrouw?
Ze antwoordde: Zou dat mogelijk zijn? en liep voor hem uit.
In de auto lagen haar bloemen.
Er werd niet bijzonder op haar gelet toen ze binnenkwam; de gastvrouw knikte
haar toe. - Heeft deze vrouw ook een man? vroeg ze haar geleider.
- Nu niet meer, - ze is rijk en onafhankelijk. Ik heb haar in haar jeugd gekend; och
mevrouw, de jeugd....
Ze glimlachte een beetje spottend. - Verlangt u ernaar terug?
Een ander had hen gehoord. - Dat doet niemand, mevrouw, we verlangen alleen
naar het onbekende.
Men liep de eetkamer binnen, een langwerpige zaal met een lambrizeering van
dof hout. Achter een plafond van melkglas brandden de lampen en gaven een
overvloedig maar diffuus licht. De tafel had bloemenslingers van lathyrus, het zilver
blonk niet, de wijnglazen waren van een heel dun matglas. De man die gezegd had:
we verlangen alleen naar het onbekende, wees Maria haar plaats: hijzelf zat aan haar
linkerhand. Rechts van haar zat een kleine man met een scherpzinnig gezicht, die
muziek-criticus bleek te zijn. Hij wendde zich dadelijk tot haar. - U hebt hier niet de
eerezetel, mevrouw, uw stem heeft een te hooge glans, we aanbidden hier het
glanslooze, alsof de zon niet meer schittert in een dauwdrop.
- En toch vind ik deze kamer heel mooi, zei Maria, ik voel ook dat ik me zou willen
aanpassen.
- Doet u het in godsnaam niet.
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- Gedempt praten en niet luid lachen, misschien maakt het somber, op den duur?
- Het is aanstellerij, zei de criticus, zucht naar het tegengestelde. U hebt prachtig
gezongen, maar het praatje loopt dat u een jong meisje ontdekt hebt met een
gevoileerde stem, die veel mooier is dan de uwe, een stem als een doffe parel.
Maria lachte. - Ik heb dat meisje gezegd: Het is nu nog niet mooi.
- Natuurlijk.
- Het was werkelijk niets, ongeschoold, zonder eenige bekoring.
De criticus haalde zijn schouders op. - Wat wilt u, de menschen zijn gek.
- Ik meende toch, zei Maria langzaam, dat ik vanavond succes heb gehad.
- Mevrouw, uw avond is voorbij, hier bent u de minste der gasten, - het kan me
dood-ergeren.
- Een glanslooze dood.
- Mevrouw Wijtland!
Maria keek op en zag van den overkant der tafel een paar grijs-blauwe oogen op
zich gericht.
- Ik wilde u naar Lotte Wüstental vragen, zei de vreemde, - ze is bij mijn man op
kantoor. U sprak zooeven over haar, - ik hoop dat u haar niet heelemaal hebt
ontmoedigd?
- Dat weet ik niet, mevrouw, - hadt u haar aangeraden....
- O nee, ik wist er niets van. Ik ken haar oppervlakkig, mijn man zegt dat ze goed
werkt, maar zulke meisjes zijn zoo raadselachtig, ik begrijp niet waar ze vandaan
komen en waar ze later belanden. Een jeugd hebben ze gewoonlijk niet gehad, en
zoodra ze trouwen, zijn ze oud.
Ze praatten nog door over het geval van Charlotte. Op 't laatst vroeg Maria:
- Hoeveel verdient zoo'n meisje?
De criticus beet haar toe: Ga niet te ver.
Mevrouw Föber antwoordde: Dat zoudt u aan mijn man moeten vragen, maar ik
weet niet of hij het u zeggen zou.
- Is uw man ook hier?
- Ja, hij zit rechts van de gastvrouw.
- U kunt met dien man niet praten, zei de criticus, en vertrok zijn gezicht.
- Ook een aanbidder van het glanslooze, waar het het leven van zijn ondergeschikten
betreft.
- Ssst, zei Maria.
- Ze hoort het niet, en trouwens, ze kent hem. Een kranige vrouw, zeven kinderen.
Hebt u ooit zoo'n beheerscht gezicht gezien?
- Het is een mooi gezicht.
- Ja, maar bijna een masker, - Kijk Alwin Helm eens, hij doet zich te goed. Ik
begrijp overigens niet, dat u de man solo laat spelen.
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- En toch geloof ik dat het heel verstandig van me is.
- Dat is een ander onderwerp.
Haar linker-buurman sprak haar aan. - Wanneer gaat u eens naar Amerika,
mevrouw? Hij wachtte haar antwoord niet af. - Ik ben er dezen winter geweest, - een
prachtig land - mijn indrukken verschillen hemelsbreed met wat men er gewoonlijk
over hoort, - en daar een mensch zijn eigen oogen en ooren het meest vertrouwt....
Hij praatte door. Zijn regelmatig knap gezicht drukte zooveel zelfingenomenheid
uit, dat Maria een oogenblik verbaasd naar hem bleef kijken; - daarna gaf ze haar
aandacht aan haar bord. - Het is toch bloeiend, dacht ze, alles samen. Naast Alwin
Helm zit een heel mooi meisje, maar hij ziet haar nauwelijks. Alle menschen lijken
me zoozeer in zichzelf besloten, deze man naast me, dit groote kind, wil zijn eigen
stem hooren, hij is in hooge mate door zichzelf bekoord. Ik zou hem in zijn gezicht
willen slaan, - maar dan had i k ongelijk. - Ze zei telkens eens: Ja, of nee, - maar
haar gedachten gingen voort: Het buurmeisje van Helm is onaantastbaar door haar
schoonheid. Ze merkt Alwin wel op, en ze minacht hem; - misschien ziet ze ook dat
zijn handen niet heelemaal schoon zijn. Het is ontzettend dwaas, elkaar te minachten,
- toch doe ik eraan mee, - ik kan niet anders, - ik zou me beter voelen als deze man
zijn mond hield.
- Ik zal wel nooit naar Amerika gaan, zei ze plotseling, ik verlang altijd naar huis,
op mijn reizen; - mijn man is thuis, en-ne....
Hij glimlachte breed. - En de kinderen?
- Neen, ik heb geen kinderen. - Ze hoorde zelf dat het te luid klonk.
Mevrouw Föber keek haar aan. - Ik zou niet met u willen ruilen, zei ze rustig.
De criticus bromde: Wie wil er ooit ruilen met een ander? komt niet voor - de
winst is te onzeker. Dat is juist het fatale: we begeeren alleen, al het goede van een
ander, - voor een eerlijke ruil zijn we te laf.
De gastvrouw vroeg het woord. Ze stond niet op, maar boog zich wat naar voren
en sprak met een heldere stem: Beste vrienden. Het concert van een vrouw in onze
stad was me aanleiding u na afloop bij mij te vereenigen. Ik pretendeer niet u een
even groot genot te verschaffen als de gloedvolle sopraan van Maria Wijtland dat
heeft gekund. De voordracht van mevrouw Wijtland heeft de laatste jaren nog aan
innigheid gewonnen, het zal u niet zijn ontgaan. En dat verheugt ons, maar het
verwondert ons niet, - want het is mijn overtuiging dat een goed gericht leven steeds
smaller en dieper zal worden, bijwijlen heviger ook, maar van een bedwongen kracht.
En zoo worden wij ouder. Sommige dichters hebben gesproken over de pijn van het
ouder worden, - iedere eerlijke vrouw zal mij toegeven dat zij dat gevoel niet kent.
Er zijn in dit leven vele vreugden en smarten, er is maar één pijn: de pijn van onze
vergissingen. - Maar ik dwaal misschien te ver af. Ik heb niet geweten
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wat ik u zeggen zou toen ik het woord nam, niet anders dan dat ik u wilde begroeten.
Nu dank ik dan in de eerste plaats Maria Wijtland voor haar aanwezigheid.
Maria en de spreekster stonden beide op; Maria liep naar het midden van de tafel,
de ander wachtte haar glimlachend af.
- Ik dank u, zei Maria, ik ben heel blij met uw woorden. Ze drukten elkaar de hand.
- Vervolgens heet ik mijn vrienden August en Erica Föber welkom. Ik wensch
hun geluk met het feit dat hun oudste zoon deze week in de zaak van den vader is
opgenomen. Ze kennen mijn bewondering, meer nog mijn dankbaarheid voor de
innerlijke rust en de taaie werkkracht, waarmee zij het leven iederen dag opnieuw
aanvaarden. - Maar ik ga verder. Ik heet dr. Ludof welkom, den scherpzinnigen
criticus, die het bestaat iederen dag de wereld af te breken en haar weer op te bouwen,
die ons allen verraadt en verkoopt, maar ons in stilte genegen is en ons trouw blijft.
- Een duivelsche vrouw, zei de criticus tusschen zijn tanden.
Maria beet haar lippen samen - ze wilde geen woord van het gesprokene verliezen;
het beeld van de wereld veranderde voor haar, en ze had het leven meer lief dan ooit
te voren. Ze verlangde naar haar eigen stem, ze wenschte meteen het gesprekje met
Charlotte Wüstental te kunnen overdoen, - en ze wilde haar houding veranderen,
nooit meer zou ze de zelfverblinde zangeres zijn. Het gezicht van mevrouw Föber
was bleek en strak - ze voelde haar hart naar deze vrouw uitgaan; - en dan was er die
ander, die ze nooit zou vergeten.
- Mijn waarde gasten, ik heb al te lang gesproken, zoo dadelijk zult u weer praten,
en naar elkander luisteren. Ik hoop u allen weer te zien, hier, of in uw eigen huis.
Het ga u wel.
- Ze is van een onmiskenbare ernst, zei de criticus, - en toch Maria keek hem aan. - Begint u weer?
De heer Föber stond op.
- Dames en heeren, zei hij, ik denk dat het uit uw aller naam is, wanneer ik Gertrud
Treichel bedank voor haar woorden. Ze heeft ons meermalen verrassingen bereid, niet iedere verrassing zal ons leven rijker maken, maar wat ze ons zoo juist heeft
gegeven, zullen wij voor altijd behouden. Na de welluidende zang van mevrouw
Wijtland, de ontroerende woorden van Gertrud, - waarlijk, de dag is goed, die door
zoo'n avond gekroond wordt. Het meest namens mijzelf en mijn vrouw dank ik u,
Gertrud Treichel. - Hij ging naar haar toe, en kuste haar wang.
- Ik weet het niet, zei dr. Ludof - gelooft u dat dit alles onvoorbereid is?
Maria luisterde niet meer naar hem. Ze hoorde mevrouw Föber zeggen: Nu ga ik
naar huis. Over de tafel heen reikten ze elkaar de hand. Dit gezicht, dacht Maria, is
nog mooier dan dat van Gertrud. Ze wist niet dat haar eigen
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oogen een diepen glans van geluk hadden.
- Heeft deze vrouw werkelijk zeven kinderen? vroeg ze haar linker buurman.
- Ja, - maar ze is goed gesitueerd.
- Dat scheelt, zei Maria lachend.
- Ze gaat altijd vroeger weg, maar haar man blijft. Ze heeft zich aangewend
middenin het genot op te houden.
- Onmogelijk, zei de criticus, - de feiten weerspreken het.
De ander praatte ongestoord verder. - Angst voor den droesem, misschien, - maar
wat een zelfbeheersching.
Nu zou ik ook weg willen, dacht Maria, wat kan er nog komen? Toch weet ik dat
ik niet zal gaan. Morgen reis ik verder - ik moet eindelijk naar huis; - ik had die
vrouw graag gezegd dat ik ook een kind zal hebben, - ik schijn niet meer te twijfelen.
Maar Wim weet het niet. Dit bestaan is afschuwelijk; - neen, het zou afschuwelijk
zijn, als het niet zoo heerlijk was. Ik moet het opgeven; - mijn zang is inniger
geworden - het was wel duidelijk dat Gertrud Treichel me niet overmatig bewondert.
Neen, waarom zou ze?
Dr. Ludof vroeg haar naar het muziek-leven in haar land. Het mooie, jonge meisje
probeerde zich met Alwin Helm te vermaken. De avond was over zijn hoogtepunt
heen.
Dien laatsten morgen ontving Maria nog een brief van haar man. - Ik heb weinig van
je gehoord, schreef hij, de Hollandsche kranten praten meer over je succes dan jijzelf.
Zoojuist overviel me de gedachte, dat er iets met je gebeurd moet zijn - iets
onverwachts, - maar ik wil dit niet verder uitdenken. - Ze legde den brief peinzend
uit haar handen.
Alwin Helm kwam haar opzoeken. - Ons laatste concert, zei hij, vanavond, - het
is snel gegaan. Dezen nacht heb ik een wals gecomponeerd, die ik graag zou willen
spelen, een modern ding. Misschien schenk je me nog vijf minuten - jij zoudt dan
een extra nummer meer kunnen geven. Het publiek roept m i j niet terug, daarom
moet ik zelf beslag leggen op den tijd.
Ze knikte. - Ik ben de slaaf van het publiek, jij kunt de menschen nog veroveren.
- Ja, zei hij, ik zou niet met je willen ruilen.
- Dat begrijp ik, zei ze ernstig.
Samen maakten ze het programma op.
Toen ze klaar waren, bleef hij nog zitten. Ze bood hem een kop koffie aan en
vroeg: Hoe heet dat mooie jonge meisje van gisteravond?
- Ik weet niet, zei hij, was ze mooi? - de wijnen waren bijzonder goed.
Ze keek hem aan. - Je bent nooit getrouwd geweest, wel?
- Neen. Het leven voert ons aan veel dingen voorbij, maar-re....
- We kunnen niet alles vasthouden, zei ze.
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Het gesprek stokte. Ze dronken zwijgend hun koffie. Wat later vroeg hij:
- Ga je morgen regelrecht naar huis?
- Ja, mijn man wacht op me. En jij?
- Ik heb geen tehuis. Het is beter, alle gezelligheid te schuwen. Een podium is niet
gezellig, - ik voel me alleen behagelijk in den slaap, - maar vannacht ben ik niet naar
bed geweest. - Het was of hij voor zichzelf sprak. - Ik ben niet eens heel moe, - ik
moet eerst spelen, vanavond.
- Het beteekent voor jou meer dan voor mij, geloof ik.
- Wat?
- Ons musiceeren.
Hij trok met zijn schouders. - Het is jou te gemakkelijk gemaakt.
Nadenkend vroeg ze: Jij zoudt het zeker niet vrijwillig kunnen opgeven?
- Neen, zei hij, - jij wel?
Ze antwoordde niet.
Maria reisde alleen terug. Alwin Helm had een uitnoodiging gekregen, zijn laatste
composities in besloten kring voor te dragen. - Ik blijf hier nog wat hangen, had hij
gezegd, en ze hoorde een stille triomf in zijn toon, - maar ook een besef van
gebondenheid, en voor het eerst was hij haar sympathiek. Ze zei: Ik wensch je het
beste, - kom me eens opzoeken, thuis. - Hij keek langs haar heen. - We zouden nog
heel andere programma's kunnen maken - het allernieuwste ken jij niet; als je
pioniers-werk zoudt willen doen....
- Ja, zei ze, daar ben ik misschien te oud voor.
- Je stem is niet oud, maar of je voldoende liefde hebt voor je vak - Wat is meer noodig: liefde, of het technische kunnen?
Hij haalde zijn schouders op, en ze had niet verder gevraagd.
Nu zat ze in den snellen trein, die haar naar huis zou brengen. Het is voorbij dacht
ze, dat oude leven, en ik zou niet kunnen zeggen, of ik er nog van genoten heb, - het
nieuwe heeft me te zeer vervuld. Waardoor is al het nieuwe zoo sterk dat het oude
erbij verbleekt? waarom verlang ik meer naar een kind, dan ik ooit verlangd heb naar
roem en rijkdom? Door het zingen vond ik uiting, maar een kind zal mijn leven
voortzetten. Is het dan verlangen naar onsterfelijkheid?
Uren-lang bleef ze droomen en zag het landschap aan zich voorbij trekken, velden
en heuvelige bosschen, en daarboven den grooten hemel, die langzaam verduisterde.
Ze kon niet anders dan in de toekomst leven, ze wist zich met haar kind tezamen,
nooit meer zou ze zonder gedachten aan het kind zijn. Wel kwamen haar herinneringen
aan de vele uren, sinds dien middag in de hôtelkamer, toen een enkele gedachte haar
leven veranderd had.
En ze wist zich op weg naar huis. In den nacht zou ze aankomen, en zou haar man
terug zien, zijn stem hooren. - Nu blijf ik altijd hier, zou ze zeggen, de kracht voor
mijn oude taak is me ontnomen. - Ze voelde haar oogen
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vochtig worden, - uit vreugde? - uit zelfbeklag? Wim zou over haar succes praten,
maar het leek haar lang geleden, dat ze zich aan het zingen had gewijd. Ze zou het
nooit weer opvatten, en toch wist ze dat ook het kind haar niet volkomen zou
bevredigen - ze had het gevoeld toen ze het dochtertje van Lien in haar armen hield.
Was Erica Föber, die zeven kinderen had, bevredigd? Haar beheerschte trekken leken
een masker. En Gertrud Treichel zocht naar de juiste richting voor haar rijke leven;
ze wilde de pijn van het ouder worden niet kennen, - maar de pijn van alle
menschelijke vergissingen knaagde aan haar. - Was er dan een verlangen in den
mensch, zoo groot dat niets het stillen kon? niets dat tot dit aardsche leven behoorde?
Het moest wel zoo zijn, al had ze het vroeger niet geweten.
Ze sloot haar oogen en voelde den trein schokkend voortgaan.
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Allerheiligenzomer
door Machteld van Severen
IX
EEN stralende morgen vol beloften. De lucht licht en ijl boven den donkerblauwen
spiegel van het meer. Zij zaten bij de verschansing en voelden zich twee kinderen.
Er was niets dan het oogenblik, het onzegbaar heerlijke oogenblik. De zon, de blauwe
lucht, de bergen en zij samen op het meer. Hiervoor was niets geweest, hierna zou
niets meer komen. Het eeuwige heden.
‘Heb je een portret van je moeder?’ vroeg Mary.
Hij haalde zijn portefeuille voor den dag. Terwijl hij de foto er uit zocht, zag Mary
een snapshot van zichzelf in de omgeving waarin hij haar met Els genomen had. Hij
moest dit gedaan hebben, zonder dat zij het merkte. Een warme vreugde vlamde in
haar op. Hoe goed leek het leven en hoe dankbaar was zij hem voor zijn vriendschap.
Hij schoof het kiekje terug en legde een portret van zijn moeder voor haar neer.
‘Wat zou ik haar graag gekend hebben,’ zei Mary, terwijl zij naar het lieve, oude
gezicht keek, zacht, maar met een paar ondeugende rimpeltjes als van nauw
bedwongen humor rond de oogen.
‘Dit is naar een kleine opname vergroot. Zij wilde nooit. Ik heb haar het laatste
jaar van haar leven als verjaarscadeau gevraagd om vijf minuten stil te zitten.’
‘Is zij lang ziek geweest?’
‘Een week. Ik ben dankbaar, dat het zoo kort geduurd heeft, zij was zoo bedrijvig.
Anders had ik er hulp bij moeten nemen, dat zou een straf voor haar geweest zijn.
Zoo heb ik haar tot het einde toe zelf verpleegd met Kee, die nu mijn huishouden
doet. Kee heeft haar moeten beloven, dat ze bij mij zou komen; in 't begin voelde ik
me onder haar toezicht iets van een onbezorgde wees,’ zeide hij glimlachend. ‘Soms
is het wel een beetje drukkend, des Guten zu viel, maar het heeft onmiskenbare
voordeelen voor zoo'n onpractischen eenzaamling als ik, en ik beschouw haar als
een legaat van moeder.’
‘Zoo keer je de zaak om,’ lachte ze.
‘Jawel, maar ze is bij mij goed verzorgd, - een eigengereide oude vrijster. We
kennen en verdragen elkaars eigenaardigheden. Die vele zijn.’
‘Van beide zijden?’ vroeg zij ondeugend.
‘Van de mijne vooral,’ antwoordde hij licht. ‘Een matrimoniaal bestaan slijpt er
de scherpe kantjes wel af.’
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‘Het slijpt er wel eens zooveel af, dat je moeite hebt, nog wat terug te vinden.’ Zij
had het luchtig willen zeggen, maar voelde, dat het bijna bitter klonk. Daar was dit
gesprek te goed voor.
‘Biecht eens op, wat Kee allemaal over haar kant moet laten gaan.’
Hij trok een berouwvol gezicht.
‘Ik ben heel erg slordig, dat geeft haar handen vol werk en een heerlijke aanleiding
om te mopperen. En dan vergeet ik, als ik het druk heb, mijn etensuur wel eens, dat
is heel onaangenaam voor haar, want ze stelt er een eer in een goede keukenmeid te
zijn. Mij kan het zooveel niet schelen, maar het is háár werk, en dat levert iedereen,
die er hart voor heeft, liefst zoo goed mogelijk af.’
Ze dacht dankbaar, dat hij materieel tenminste behoorlijk verzorgd scheen te
worden. En had toen het visioen van den eenzamen man aan zijn stille maal. Hoe
droèg iemand dit leven?
‘Toen moeder er nog was, ging ik altijd bij haar eten; dan vertelde ik haar, zoover
dat kon, wat ik in mijn practijk beleefde, - zij had zoo'n ongeloofelijk helderen kijk
op menschen en dingen. En mij bracht zij op de hoogte van de courant; ik heb het
altijd een straf gevonden die te moeten lezen.’
‘Heb je nooit met haar samengewoond?’
‘Dat wilde zij niet. Zij is, geloof ik, nergens zoo bang voor geweest, als om moeders
zoontje van mij te maken. Door mijn eenig-kind-zijn, was het gevaar misschien ook
niet denkbeeldig. Toen ik volwassen was, liet zij mij mijn volkomen vrijheid, zij
heeft steeds getracht in mijn leven op den achtergrond te blijven, misschien nam zij
juist daardoor er zulk een groote plaats in. Ik plaagde haar dikwijls: het was louter
ijdelheid van haar, mijn bezoeken en mijn middagmaal moeten een pretje zijn. Met
drie maaltijden per dag, zou haar gezelschap me te gewoon worden!
‘Hoe noemde je moeder je?’
‘Voluit zooals ik heet: René, den naam van mijn Franschen grootvader. Zij vond
hem zoo mooi.’
‘Dat is hij ook.’
‘Niemand zegt hem meer, nu zij is heengegaan. Dat maakt je zoo oud, als geen
sterveling meer je voornaam weet. Dan ga je zoo tot de voor-vorige generatie hooren.’
‘Voel je je oud?’ vroeg zij ernstig.
‘De laatste week niet,’ antwoordde hij licht en weer doorstroomde haar dat sterke
geluksgevoel. Hoe veilig was het bij hem, hoe geborgen. Wat zou zij niet willen doen
om zijn last te verlichten. Welk een voorrecht zulk een man tot vriend te hebben....
Dit zou altijd blijven, dit was iets voor het leven.
Zij lunchten in Caux. Een wijd uitzicht over het meer. Tegen de lucht de
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scherpe kartels van de Dent du Midi. Aan den overkant, klein in de schaduw der
donkere bergen, Sint-Gingolphe.
Hij zag de wijnkaart in.
‘Hou je van Asti?’
‘Nu al, zoo vroeg? Wat een luxe,’ lachte ze.
‘In Lausanne moeten we met eten om onzen trein denken. Daar zitten we minder
rustig. Dit is onze feestmaaltijd.’
Twee kinderen. Nog was er niets dan het oogenblik.
‘Dit is de overtreffende trap van een vacantiedag.... René.’
Ze had even moed verzameld voor het uitspreken van zijn naam. Hij zag haar
verrast aan. Antwoordde niet, omdat hij zijn stem niet vertrouwde.
Maar naarmate de dag vorderde, rees een beklemming als van een naderend einde.
Ze konden niet zeggen, wanneer het begon, het wàs er en het groeide. Het licht scheen
matter en borg iets van angst, een onbestemde dreiging. Het veilige ging verloren,
zij tastten er nog wel naar met blinde handen, maar vonden het niet terug in het
donker.
Het diner in Lausanne op een hotelterras aan het meer. Hoe blij had gisteren dit
dag-einde geleken.
Aan het dessert nam Sauvin iets uit zijn portefeuille.
‘Ik hoop, dat je mij niet voor al te weekhartig aanziet,’ hij trachtte gewoon te
spreken, maar de woorden kwamen moeilijk, ‘omdat ik dit sedert moeders dood altijd
bij me heb. Het is een kleine hanger, waar ik haar steeds mee gezien heb en waaraan
zij zeer gehecht was. Zou je die, als herinnering aan deze dagen van me willen
aannemen en nu en dan dragen?’
Het geweldige, - een donderslag waarbij de wereld wankelde. Haar adem stokte.
Hij reikte haar een kleine, antieke hanger over, een paar in zilver gevatte brillantjes
aan een dun kettinkje.
De golven sloegen samen boven haar hoofd. Ze streed om haar leven. Dit
ongeloofelijke dat er was, en niet te vatten....
‘Dank je, René,’ zei ze haast onhoorbaar.
Ze zag op. Hij wendde zijn oogen af, even te laat.
‘Wil je een auto, of zullen we loopen?’ vroeg hij, toen zij het station uitkwamen.
‘Ik wil liever loopen,’ zeide zij kleintjes.
Het was een heldere avond, - de maan scheen onnatuurlijk licht. Zwijgend gingen
zij naast elkaar. Misschien dachten beiden er aan, hoe zij geen twee weken geleden
dezen zelfden weg deden.
Bij de plek, waar zij toen gerust hadden, bleef hij staan.
‘Mary,’ zei hij moeilijk, ‘ik heb er over nagedacht, het is beter, dat ik
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morgen vertrek. Laat me hier afscheid van je nemen. Morgen zullen we als nuchtere
burgers uit elkaar gaan.’ Hij stak zijn handen uit. ‘Mary, ik dánk je.... Het zijn de
gelukkigste dagen van mijn leven geweest....’ Zijn stem brak.
Ze zweeg. Als ze antwoordde zou ze haar zelfbeheersching verliezen. En ze wilde
het hem niet nóg moeilijker maken. Morgen ging hij weg, dan was alles uit, dan
kwam er weer de eenzaamheid, en Gerard, en het niet begrijpen.
Hij liet haar handen los en schoof haar zachtjes van zich af.
‘Zullen we verder gaan?’ Hij wist, dat hij het voor hen beiden noodeloos
verzwaarde door het afscheid te verlengen.
Hij had zijn grens bereikt en riep al zijn kracht te hulp. Hij waande zich sterk, nu stond de dam op het punt van doorbreken.
Hij had zoovele jaren gestreden en liet zijn zelfbeheersching hem nu, dit opperste
moment in den steek? De vrouw naast hem was van hem, zijn vrouw, voor hém
geschapen, voor alle eeuwigheid de zijne. Wat deed het er verder toe? Zij hoorden
bij elkaar....
Maar het kon niet. Als de dam doorbrak, voerde de stroom hen mee en een oever
was niet te bereiken. Hij zag voor haar noch zichzelf een uitweg.
De wateren beukten al sterker tegen den dam.
Hij kon haar nog in zijn armen nemen, - morgen zou alles voorbij zijn, dit oogenblik
behoorde hem. Hij had haar lief....
Kwam er nooit een einde aan dien weg?
Toen stonden zij voor het hotel. En hij hoorde zich met een verre, vreemde stem
zeggen: ‘Het is een vermoeiende dag geweest, het zal het beste zijn, dat je dadelijk
naar je kamer gaat.’
Ze aarzelde even.
‘Goeden nacht, René,’ zei ze zacht.
Hij raakte vluchtig haar hand aan. Toen ze op haar balcon stond zag zij hem den
weg weer opgaan. Hij liep langzaam en gebogen als wie een te zwaren last in moede
berusting aanvaardt. Ze keek hem na tot hij om den hoek verdween. Toen trad zij de
kamer in en zat op den rand van haar bed en vergat zich uit te kleeden.

X
‘René - wat ik schrijven ga, had ik gisteren willen zeggen, maar ik durfde niet. Er
was maar zoo weinig meer noodig om ons op te voeren naar dat, wat in ons beider
leven een catastrofe zou beteekend hebben. Ik geloof, dat een enkel woord, een
beweging voldoende was geweest om ons al onze zelfbeheersching te doen verliezen,
en ons mee te nemen daarheen waar we niet konden en mochten gaan. Want voor
ons is er geen uitkomst. Hoe
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dank ik je, René, dat je dat woord niet gesproken hebt! Met dezen afstand tusschen
ons wil ik het zeggen, mòèt ik het zeggen, opdat geen schijn van misverstand tusschen
ons blijve.
René, ik houd van je, meer dan van iemand op de wereld, meer dan van Dick en
Else. Was ik vrij, ik zou tot je komen, - dat ik voor de wet je vrouw niet worden kon,
zou me geen overweging waard zijn. Maar ik ben gebonden, - en ik heb het recht
niet, me los te maken. In de allereerste plaats niet om de kinderen, maar ook niet
tegenover Gerard. Ik zou geen nieuw geluk kunnen bouwen op de puinhoopen van
het gezin, dat ik verwoestte.
Dick zou het nooit begrijpen en het me nooit vergeven en wat wordt er van een
jongen man, die zijn moeder niet onaantastbaar denkt? Else voelt anders dan hij, zij
heeft zoo'n fijne intuïtie; ik ben er zeker van, dat zij alles van ons weet. Maar al zou
zij het begrijpen, wat geef ik haar mee in het leven, als ik mijn geluk stéél?
Hoeveel ik voor Gerard beteeken buiten zijn gevoel van bezit om, - (ik ben de
“perfect hostess” van zijn huis en hij is op mij bijna even trotsch als op zijn fabriek)
- ik weet het niet. Over zijn verhouding tot mij ben ik me niet klaar.
Toen we trouwden, dacht ik, dat ik van hem hield. Waarom worden zoovelen van
ons pas wakker i n het huwelijk? Ging hij van mij weg, hij zou me vermoedelijk
geen al te groote leegte laten. En tòch ben ik aan hem gebonden. Is dit traditie of
trouw aan een verleden, dat wij samen hebben geleefd? Ik mag hem misschien niet
veel schuldig zijn, hij is ten opzichte van mij nooit veranderd en te verwijten heb ik
hem niets. En hij is de vader van mijn kinderen.
René, ik kan me niet losmaken van de gedachte, dat ik op de een of andere manier
dit tusschen ons had moeten voorkomen. Het was onverantwoordelijk, me maar te
laten gaan en blij te zijn met de vriendschap die je me gaf, en niet te willen zien,
waar die heenleidde. Het is vreeselijk te weten dat ik het je zoo moeilijk gemaakt
heb en dat ik je in niets helpen kan. Als ik geloovig was zou ik voor je bidden. Nu
kan ik alleen maar aan je denken; ik geloof niet, dat er een oogenblik zal zijn, waarop
ik je niet in mijn nabijheid voel.
Je hebt mij gezegd: “Ik dank je.” Wat heb ik je anders dan leed gegeven? Maar,
René, ik dank jòu. Alles wat er verdord in me was, heb jij gewekt en tot bloei gebracht.
De radelooze eenzaamheid van al die jaren heb je van me genomen, ik leef niet meer
afgescheiden van de rest, sedert ik jou ken, staat alles en iedereen me nader. Wat er
ook gebeure, dit warme, veilige, zal altijd bij mij zijn.
Ik heb eens gelezen: “Ik zoek, wat alle menschen zoeken, mijn behoud bij een
medemensch.” Dat heb ik gevonden, René, bij jou. En al den strijd en de eenzaamheid
durf ik aan, omdat ik me geborgen weet in jouw liefde.
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René, ik dánk je en had ik tot je mogen komen, het leven zou te kort zijn om je te
bewijzen, hoe lief ik je heb.’
Mary.
Drie dagen later, toen zij van een ochtendwandeling met Gerard terugkeerde en meer
vermoeid dan de afstand rechtvaardigde in een luien stoel op haar balcon lag, kwam
Els binnen.
‘Hier is een brief, dien heb ik vergeten je aan het ontbijt te geven.’
‘Hoe kan dat?’ vroeg Mary geprikkeld.
‘Zoo maar,’ antwoordde Els kortaf en ging de kamer uit.
Mary voelde een schok toen ze de hand op het couvert zag.
‘Ik heb geaarzeld, of ik je schrijven zou. Na je brief van eergisteren kan ik het
toch niet laten. Ik dank je Mary, voor wat je daarin zegt. Al weet ik achteraf, van het
begin gevoeld te hebben, dat er iets was, sterker dan wijzelf, wat ons tot elkaar dreef
en ons verbond, je hebt mij nu de kostbare zekerheid gegeven, dat het geen medelijden
met mijn eenzaamheid geweest is, wat je tot mij voerde. Je mag je over mij geen
zorgen maken, noch je zelf iets verwijten. Is er van schuld sprake, dan ligt die aan
míjn kant. Misschien niet is het allereerste begin onzer kennismaking, maar toch
zeker kort daarna, heb ik duidelijk geweten, welk leed ik in mijn leven binnenliet.
Ik ben bewust dezen weg gegaan en mag niet bij de pakken neerzitten, nu de last,
dien ik op mij heb genomen, misschien zwaarder lijkt te dragen, dan ik heb gemeend.
Ten slotte is het geluk, - een geluk zoo als ik gedacht had nooit meer te zullen
ondervinden, het lijden dubbel en dwars waard.
Maar jou had ik hieraan niet mogen blootstellen. Ik heb je zoo veilig gewaand in
de bescherming van je milieu en de liefde voor je kinderen. Heb ik me dit tenslotte
maar wijs gemaakt, omdat het in mijn plan paste het te gelooven? Vergeef me, ik
had beter moeten weten.
Dat je ooit van mij zoudt zijn, de gedachte hieraan is niet bij mij opgekomen. We
mogen niet naar ons geluk reiken over dat van anderen heen.
Wat je voor mij beteekent, zul jij die in je onmiddellijke omgeving zorgende liefde
schenken en ontvangen moogt, nooit geheel kunnen begrijpen.
R.

XI
Hij was weer thuis en trachtte zich te handhaven. Een militaire order: marsch! Er
wordt niet gevraagd of je wilt, zelfs niet of je kunt, je mòèt. Moet weer iederen dag
beginnen, en niemand die aan het ontbijt op je wacht. Dan je werk, - je werk, dat je
door verlatenheid en leed had heengedragen, maar dat nu zijn zwaarte voegde bij
den last dien je voort te sleepen had. Sauvin was moe en voelde den strijd der voorbije
jaren als een vruchtelooze
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worsteling, die had hem geen overwinning gebracht, zijn ziel en zijn zinnen sliepen
niet en vroegen hun recht.
's Nachts droomde hij van haar en vond zijn armen ledig bij het ontwaken. En in
die kilte ging hij zijn dag tegen, zijn eenzame maaltijden in de verlaten kamer, zijn
lange, stille avonden. Alles moest hij alleen verwerken, de teleurstellingen en het
verdriet, maar ook de vreugde als hij een patiënt genezen zag of wist, dat hij iemand
door zijn woord weer moed en levensinhoud gegeven had. Hij voelde zijn arbeid
minder waard en matter en vocht vertwijfeld, maar kon er geen élan en geen bezieling
meer in brengen.
Als hij 's avonds in zijn kamer zat, dwong hij zich tot zijn studie, maar zijn
gedachten gehoorzaamden hem niet meer en gingen terug naar St. Marc. Dan
doorleefde hij weer de korte weken van zijn geluk, - het schuchtere, bijna onbewuste
begin van zijn gevoel voor Mary, het groeien zijner liefde en altijd weer dien avond
onder de sterren, toen hij haar zijn leven vertelde, de stralende zaligheid van de vaart
op het blauwe meer met het wreedheerlijke einde en de ondragelijke spanning hunner
laatste wandeling.
In April zou hij op een congres te Parijs een inleiding houden. Hij trachtte zijn
aanteekeningen te rangschikken, hij zocht nieuwe gegevens en wist, dat het hem
alles volslagen onverschillig liet. En het vooruitzicht zijner lezing gaf hem het gevoel
van nog grooter machteloosheid. Het was uit met hem, - hij kon niets meer en had
niets meer te geven, - hij voelde zich hopeloos egocentrisch en minderwaardig, - een
mislukking. Niet alleen had hij om bloot-zinnelijke liefde zijn leven vergooid, hij
bewees nu dat het zelfbedrog geweest was te denken, dat de scherven bruikbaar
waren. Hij deugde nergens voor, hij was de groote liefde niet waard. Dit was het
ergste, - dat hij Mary's liefde niet waard was; zij had hèm niet lief maar een droom
dien ze om hem weefde. Onder den schoonen schijn leefde een willooze zwakkeling.
Dagelijks en steeds vermoeider nam hij zijn strijd weer op. De Octobermaand
werd warm en stralend, en 's Zondags putte hij eenige vreugde uit zijn fietstochten
over de lichte heide. November kwam met stormen en regen en hij voelde een gordijn
voor zijn geest dichtschuiven. Hij spande zich vertwijfeld in, een zwemmer worstelend
met het water.
Toen dag na dag de mist het lage land in zijn sluiers gevangen hield, gaf hij het
op.
Dr. Weve, zenuwarts, zat na een vroege ongezellige lunch lang voor het begin van
zijn spreekuur aan de schrijftafel van zijn studeerkamer. Dien morgen was zijn vrouw
voor eenige dagen naar Amsterdam vertrokken om hun zoon die daar studeerde, op
te zoeken en hem de boodschap te brengen dat de tijden geen vermeerdering der
maandelijksche toelage rechtvaardigden. Weve was in een slecht humeur, het verzoek
van zijn jongen had hem geprikkeld en hij kon niet tegen alleen zijn. Wilde hij eerlijk
wezen, dan moest
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hij erkennen, dat de grond zijner ontstemming ergens anders lag, - in een briefje van
een zijner vrouwelijke patienten, die hem meedeelde, dat zij zich voor het vervolg
onder behandeling wenschte te stellen van Dr. Sauvin, naar het algemeene oordeel
een humaan mensch. Van al zijn ergernissen stak deze het felst. Persoonlijk voelde
hij veel voor zijn collega, een zeer serieus arts, altijd bereid te helpen of voor hem
in te springen, die het onmogelijke van zichzelf vergde en zich, behalve in zijn
vacanties, geen oogenblik rust gunde. Maar, schoon hij zich zijn afgunst nauwelijks
bekennen durfde, het schrijnde te denken, dat hij, niettegenstaande zijn toewijding,
niet de helft had van Sauvin's practijk. En de kerel jáágde niet, ze kwamen allemaal
vanzelf naar hem toe. Waarom? Een groote persoonlijke charme, zeker, - en dan dat
aureool van martelaarschap dat hij zelf zeker allerminst exploiteerde, maar dat hem
dierbaar maakte in de oogen van vele vrouwen. Natuurlijk, hij gunde zijn collega
graag het succes in zijn werk, waar het lot hem verder zoo mishandelde, maar een
beetje hard was het toch, als je eerzucht en je beurs beide wat meer noodig hadden....
De bel maakte een eind aan zijn gedachten; - hij was niet gewoon, dat zijn patienten
zoo lang voor het spreekuur kwamen, niet als bij Sauvin, dacht hij nog even bitter,
waar ze een uur van te voren al zaten om de eersten te zijn. Even later ging de deur
open om zijn collega binnen te laten. En toen hij hem aankeek smolt Weve's ergernis
zooals immer weg, - de man was zoo in de verste verte niet de gevierde modedokter,
en ditmaal, hoe zag hij er uit!
Sauvin nam den stoel naast de schrijftafel, sloeg zijn lange beenen over elkaar en
zocht naar een begin. Weve, weifelend of hij met een collega of een patiënt te doen
had, wachtte onzeker.
‘Ik hoop dat ik niet stoor,’ - de diepe stem was even beheerscht als steeds, ‘ik kom
een grooten dienst vragen.’
‘Fire away,’ probeerde Weve joviaal te zeggen. Met dien zoo plotseling oud en
grijs geworden kop tegenover hem klonk het niet heelemaal echt.
‘Kan je nog een paar weken voor me waarnemen. Ik zou graag wat gaan skiën.’
‘Natuurlijk, zoo lang als je wilt, ik geloof, dat je er goed aan doet.’
Sauvin streek met een moe gebaar het grijze haar achterover.
‘Ik vind het beroerd om je mijn werk op te draaien, ik heb het zoo lang mogelijk
volgehouden maar het gaat niet meer. Vermoedelijk sturen een paar weken in den
Harz me wel weer een heel eind in de goede richting.’
‘Ik dacht, dat je niet van den Harz hield; ga liever naar Zwitserland en neem er
wat ruimer tijd voor.’
‘Dit keer trekt Zwitserland me niet aan,’ zeide Sauvin strak, ‘als ik maar wat
sneeuw heb om te skiën kan de omgeving me niet schelen. - Een beetje zon en
beweging; - de rest laat me op 't oogenblik koud.’
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Weve zat zijn collega aan te zien, de dokter in hem werd wakker.
‘Neem het er maar van,’ zei hij hartelijk, ‘zoo lang als je wilt. Je vergt te veel van
je krachten, dat gaat jaren goed en dan is in eens een kleine oorzaak voldoende om
de maat te doen overloopen.’
‘Een k l e i n e oorzaak was dit niet,’ antwoordde de ander in een plotselinge
behoefte aan vertrouwelijkheid.
Weve speelde met zijn vouwbeen, eindelijk keek hij op.
‘Ik stel me voor, dat het zóó met je zijn zal, Sauvin,’ zeide hij en hij was héél
zacht: ‘als een patient instort, heeft de ziekte vrij spel in een verzwakt lichaam. Jij
hebt, toen het leed in je leven kwam, het niet uit willen vieren, je hebt jaren gevochten
met je rug tegen den muur. Zoo'n bestaan houdt geen sterveling vol en zeker niet
iemand van jouw temperament. Nu komt er een terugval, iets wat voor een normaal
mensch misschien een kluif zou zijn om te verwerken, maar waar jij met je energie
wel tegenop zou kunnen, als niet al je weerstand verbruikt was....’
Hij zweeg. Over het moede, grijze gelaat tegenover hem trok een pijn.
‘Zoo ongeveer zal het wel zijn,’ kwam het antwoord mat. ‘Je gaat je zoo
minderwaardig voelen, omdat een zuiver persoonlijk leed er je zoo onder krijgt. Ik
heb altijd medelijden gehad met die arme stakkers die zich lieten gaan, maar begrepen
heb ik het nooit.’
Weve glimlachte even fijntjes.
‘Als ik jou was, zou ik maar niet over minderwaardigheidsgevoelens gaan tobben,
die betamen je zeer zeker niet.’ En toen, terwijl hij ingespannen het vouwbeen
bestudeerde dat hij weer had opgenomen, voegde hij er heel zacht aan toe:
‘Voor een man als jij trotseert een vrouw die wat beteekent de publieke opinie
wel. Kan zij niet bij je komen? Misschien zou jullie in Engeland kunnen trouwen.’
Sauvin stak afwerend de hand uit. ‘Als zij bij me kon komen, zouden wij het wel
zonder Engelsch huwelijkscertificaat doen. Ik kan je niet alles vertellen; het is
uitgesloten, dat we ooit samen kunnen zijn. Zij heeft een man en twee bijna volwassen
kinderen. Het is volslagen aussichtlos.... Ik dank je, Weve, een beetje sympathie doet
altijd wel goed. Als dokter kan je mij niet helpen, ik moet hier alleen mee zien klaar
te komen.’
Hij stak zijn hand uit. Weve was al zijn rancune vergeten.
‘Vind je goed, dat ik morgen ga? Ik ben niets meer waard, ik verlies mijn geduld
bij de niet serieuse gevallen. Gisteren is er een van mijn vrouwelijke patienten
weggeloopen, die wou absoluut wat voor me doen, toen ben ik driftig geworden en
heb haar aangeboden mijn kapotte sokken te stoppen.’
‘Een man met gaten in zijn kousen zal voor het vrouwenhart wel iets van den glans
van het aureool inboeten,’ merkte Weve philosophisch op. ‘Dat
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was geen handig gezegde van je, Sauvin, als ze dat rondvertelt, kost het je een stuk
van je practijk.’
‘Mijnentwege zie ik van dit soort patiënten er nooit een weerom,’ zeide Sauvin
mat, en Weve dacht hoe zijn collega vroeger veel gevoel voor humor had bezeten.
Toen hij van de voordeur terugkwam, ging hij naar het raam en zag den ander na,
wiens gang alle veerkracht miste.
‘Hij heeft zich te lang verzet,’ dacht Weve. Plotseling viel hem een geliefkoosd
woord van zijn zoon in, waarover hij zich vaak geërgerd had: Stijl. ‘Negen en negentig
procent van de menschheid mist stijl,’ had de jongen in zijn wijsheid georakeld. En
als in een openbaring wist Weve het eensklaps: Die daar - ongelukkig, voor het
oogenblik gebroken, - heeft stijl, die heeft groote lijnen in zijn leven.
Misschien moest hij dàt zoo duur betalen. Wat het lot je aan gaven schonk, eischte
het in bloed en tranen van je terug. Er waren maar weinigen die den prijs geven
konden - en van de anderen verliep het leven vlak, in armzalige vreugden en klein
verdriet.
Toen de eenzame figuur uit zijn gezichtskring verdween, voelde Weve, heel diep
in zich zelf, afgunst, maar niet meer op Sauvin's succes.
(Slot volgt)
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Jeugd
door C. Tielrooy-de Gruyter
Eens, in een lang vergleden tijd,
Heb ik uw bijzijn toch gekend...
Nu zijt gij verder weg dan ooit,
En ik werd nooit bevrijd.
Het was een urenlooze tijd,
De aarde een vijandig land.
Ik heb toen nooit uw naam gezegd
Van loutere verlegenheid.
Het was mijn oude kindertijd,
(Half wakend ben ik jong geweest)
Iets schoof zich dwingend tusschenin:
Meteen verdween uw naamloosheid.
Van toen af sloeg een nieuwe tijd:
Ach, duid'lijk werd alleen uw naam,
Maar gij zijt verder weg dan ooit
En liet mij in verlatenheid.
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Kroniek
Boekbespreking
Melis Stoke, Zoutwaterliefde, Kroniek van een Reis per Mailboot, den
Haag, Leopold, 1929.
Melis Stoke, Patria, Kroniek van de Thuiskomst, den Haag, Leopold,
1931.
De schrijver die zich Melis Stoke noemt staat algemeen bekend als een geestige
grappenmaker. Zijn vroolijk-satyrieke rijmen in ‘de Groene’ zijn in hun soort vaak
iets heel bizonders. Ze zijn zeer sceptisch, op 't cynische af, maar toch ook vaak van
een goedhartigen humor, die van warme menschelijkheid getuigt. De wekelijksche
prozaverhaaltjes in hetzelfde blad lijken mij een boel minder - wat wilt u, het moeten
is lang niet altijd heilig, en regelmaat nu eenmaal dikwijls de geslagen vijand van
inspiratie. Maar nu blijkt er nog een andere, ja een werkelijk ándere Melis Stoke te
zijn. Dat is de schrijver van de hierbovengenoemde romans (ik had dit laatste woord
eerst tusschen aanhalingsteekens gezet, maar neen, het zijn inderdaad romans). Ik
wist het niet. Ik greep naar deze boeken in verlangen naar wat lichte lectuur - wat ze
dan ook bieden. Maar dat deze lectuur mij zoo echt interesseeren en amuseeren, ja
vaak rechtuit bekoren zou, had ik niet gedacht. Dit laatste is misschien niet heelemaal
prettig voor Melis Stoke - voorzoover het hem dan schelen kan. Ik maak hem in elk
geval mijn excuses.
‘Zoutwaterliefde’ en ‘Patria’ zijn, evenals die rijmen in de Groene, in hun soort
rechtaf voortreffelijk. Dat soort is, als gezegd, lichte, schertsende lectuur. Maar al
schertsende kan men wel eens onverwacht diep gaan, en dat doet soms Melis Stoke.
Hij glimlacht u tegen, vertelt een comisch geval - en plotseling dringt het tot u door,
dat gij een zeker menschengenre beter ziét, beter begrijpt dan ooit vroeger. Die
meneer, denkt gij dan, die mij daar zoo ophefloos, en langs de hoeken van zijn mond,
allerlei gekke verhalen staat te doen, is in den grond een uitstekend menschenkenner.
Hij maakt zich niet veel illusies meer omtrent zijn medemenschen - maar hij kan
intusschen een rechtschapen karakter alle eer aandoen, en een poentje of ploertje
zeer precies van een fatsoenlijk man onderscheiden. En van de vrouwen heeft hij al
net zooveel verstand als van de mannen - althans mij, voor wie menige vrouw een
levend raadsel is, komt het zoo voor. Zoo vlot en geestig vertellen als Melis Stoke
doet, het is maar weinigen gegeven. Voor deze soort luchtigheid is een ondergrond
van ernst noodig, voor dezen vlotten en sprankelenden geest: goede smaak en
distinctie. Ook kracht en macht tot zelfbespotting zijn noodig; men moet zichzelf
nooit al te veel au sérieux nemen; maar vóór alles moet men het medelijden kennen.
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De geestig-grappige boeken ‘Zoutwaterliefde’ en ‘Patria’ zijn goed geschreven en
uit een warm en medelijdend hart; ik ben blij, met dezen geboren schrijver eens wat
dieper kennis gemaakt te hebben.
H.R.

Paul van Ostayen, De Bende van de Stronk, een romanties verhaal van
roof en liefde, met een frontispies door Floris Jespers, Scheveningen,
Uitgeversbedrijf Avontuur, zonder jaartal.
Dit is heel andere geest. Lang niet zoo goedmoedig en mild - integendeel, véél
scherper en cynischer. Puur als schrijver gezien was de overleden Paul van Ostayen
zonder twijfel een belangrijker figuur dan Melis Stoke. Maar even zeker: een
ongelukkiger mensch, een diep gewonde idealist, een verbitterde, die zijn wanhoop
trachtte weg te lachen.
Men kent Paul van Ostayen, den helaas zoo jong gestorvene, als dichter. In
Vlaanderen is hij na zijn dood zéér beroemd geworden. Men praat zelfs al over een
monument voor hem. Ik heb den indruk, dat men wat ál te veel werk maakt van zijn
nagedachtenis, dat deze hooggestegen faam geen stand kan houden. Maar wij koele
Hollanders kunnen nu eenmaal niet op tegen het Vlaamsche ‘enthousiasm’.
Zoo weet ik ook niet zeker of men er wel goed aan gedaan heeft dit satyrieke
prozaverhaal van Paul van Ostayen op te graven en wederom uit te geven (of werd
het vroeger n i e t uitgegeven?) Het kan zijn roem niet verhoogen en het zal - vrees
ik - maar heel weinig gelezen of herlezen worden. Wie merkt zooiets op en hoevelen
zijn instaat de portée ervan genoegzaam te begrijpen, laat staan de honderden
toespelingen op bestaande toestanden en levende menschen?
Maar het moet gezegd worden: hier is iedere zin scherpgeestig, en deze vorm,
deze stijl, ze zijn van een hevig levend mensch en die alleruitnemendst schrijven
kon, als hij wou. Wás hij er nog maar om het te willen!
H.R.

Alb. Draayer-de Haas, In den Stroom, Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon, zonder jaartal.
Er is iets vreemds met dezen roman. Het vreemde is in de inleiding gelegen. Daar
wordt gesproken over de Haagsche Schilderschool, over de omwenteling der stijlen,
over het feit dat de schrijfster van nabij die algemeene smaakverandering heeft
meegemaakt. En, tot slot, dat zij in een fictieven persoon (den hoofdpersoon, een
haagsch schilder) die innerlijke omwenteling heeft trachten te belichten.
Natuurlijk gaan we nu met een zekere spanning den roman lezen. Voor iemand
die misschien zelf jaren lang in den Haag iets van het schilderleven meemaakte, zou
het een verlangend uitkijken kunnen zijn naar dit stukje
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psychologisch belichte cultuurhistorie. Maar nu is het vreemde, dat het verhaal niets,
maar dan ook niéts van dit alles brengt.
De schilder-hoofdpersoon, een fijn, zachtaardig man, wordt ons voornamelijk
beschreven in zijn gezinsleven (hij is weduwnaar en heeft vier kinderen). Wel zijn
er hier en daar wat losse opmerkingen, kleine typeeringen, die er ons aan herinneren
dat Henri Kroon schilder en Pulchri-lid is - maar overigens zou deze man net zoo
goed b.v. een leeraar kunnen wezen. Datgene wat den scheppenden kunstenaar maakt,
de geestelijke drang tot verdieping en herschepping van natuur en wereld vinden we
in dezen man nergens terug. Dit zou zoo erg niet zijn, daar iemand wel een
middelmatig schilder en toch een belangrijk hoofdpersoon voor een roman kan zijn.
Het vreemde is maar: die inleiding! Overigens is de roman op zichzelf een fijn stuk
werk, misschien reeds niet meer modern, maar knap, en vooral geschreven in een
stijl, die een persoonlijkheid verraadt. Het is werk van een vrouw met een warm hart,
die het verstaat nergens sentimenteel te worden. De echthaagsche sfeer van huizen
en straten, de atmosfeer van nabije zee, de zon en de grijsheid, zijn door een enkel
woord levend geworden.
Het lijden en berusten in een groote liefde wordt belichaamd in de figuur van
Margareta van Heusden, de vrouw die sinds jaren in Kroon's gezin de huisvrouw
vervangt. De ziel van den schilder heeft steeds in de herinnering aan zijn gestorven
vrouw geleefd, doch langzaam-aan is in beiden een innige band en saamhoorigheid
ontstaan. Maar Henri Kroon komt er niet toe die liefde uit te spreken. De episode
waarin hij, opgaand in de zorgen van zijn grooter wordende kinderen, het recht van
deze late liefde niet erkent, terwijl Margaretha bijkans verbloedt aan haar groot,
vroom gevoel, is voortreffelijk. In de overige beschrijvingen van den levensloop der
jonge Kroon's toont de schrijfster een neiging naar breedheid en objectiviteit.
JO DE WIT

Francois Pauwels. De Vrouw met de twee Aangezichten. Amsterdam, Em.
Querido's Uitgevers-Mij, 1931.
François Pauwels is een merkwaardig man. Zijn vorige prozawerken waren even
zoovele teleurstellingen, daar zij, ondanks vlotheid en flair, teveel den dichter van
enkele schoone verzen, die Pauwels óók is, miskenden. Zijn ‘Boeven en Burgers’
en ‘Tine Kipra's Echtscheiding’ doen te veel aan schetterige pleidooien denken. Dat
Pauwels voorgeeft op de hand te zijn van de boeven is geen geheim; of het evenwel
geheel realiteit is, ziedaar een tweede. Maar zeker is, dat, in zijn aller-diepste, innigste
oogenblikken, Pauwels' hart zich pijnlijk verwijdt tot een liefde voor al wat lijdt en
onderdrukt is. Dat, als de pathos en de zinnelijkheid ván hem wijken, er iets in hem
over blijft dat van zuiver gehalte is. Het mag zoo kort zijn als het wil, onmachtig om
het te kunnen omzetten in den aldag, het is er geweest in al zijn heerlijk-
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heid. Er is iets van dezen Pauwels teruggekomen in deze nieuwe novellen - die nu
eens niet voor het publiek geschreven zijn of om het een of ander te betoogen met
wel wat al te grof geschut, - doch waarin enkel maar de schrijver aan het woord is.
Zijn verhalen, soms min of meer fantastisch, soms zeer reëel, verwekken spanning,
zijn pittig, maar zijn bovenal goed verteld. Zij zijn bevrijd van het overmatig beklag,
waaraan Pauwels soms kan lijden, ze zijn vervuld van een zekere liefde voor al wat
leeft, voor heel die dwaze wereld vol minnende, verradende wezens, in wie de vonk
van de liefde onder veel dat afschuwwekkend is, levend kan blijven. Doch het beste
van dezen bundel novellen is niet zoo zeer de mensch-uitbeelding, die wat
onevenwichtig is, doch de uitnemende beschrijving van kleine of groote
gebeurtelijkheden, aanduidingen van sfeer, beschrijvingen van toestanden - vol kleur
en leven in hun korte kernachtigheid. François Pauwels heeft zich in deze novellen
een verteller van beteekenis getoond.
JO DE WIT

M. Wibaut-Berdenis van Berlekom en Dr. F.M. Wibaut, Wordend
Huwelijk, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1932.
Het wordt vol op de boekenmarkt met geschriften over het huwelijk. Wel een bewijs
dat er wat aan hapert. Het is zeker dat het huwelijk in een nieuw stadium is gekomen.
Het is ook onmiskenbaar dat er een groeiend verlangen is naar het beter, want eerlijker
huwelijk. Vele schrijvers - noemen we Van de Velde, Lindsey, Dr. Stekel en anderen
- hebben hun theorieën of stippelen den weg van het toekomsthuwelijk voor ons uit.
De Wibaut's - oud in jaren, jong van harte, zou men zeggen - hebben hun zeer stellige
voorstellingen en propageeren die in een helder, goed-gebouwd boekje. Men kan
niet anders zeggen dan dat dit boekje door idealisme gevoed is, maar is het niet óók
materialistisch en wat dogmatisch? Het Nederlandsche, socialistische echtpaar
propageert het meervoudig huwelijk (als het er nu eenmaal zoo toe leidt....) en ook
het proefhuwelijk in den vorm van een ‘vrije verloving’. Het is een ietwat plompe
manier om uit de impasse te komen en ze zijn er al heftig om aangevallen. Ons lijkt
het beslist foutief met zooveel stelligheid een wissel te trekken op de toekomst.
Waarschijnlijk zal het huwelijk zich in de toekomst wel niet langs deze banen bewegen
- integendeel, ik verwacht eer een evolutie in de diepte, dan naar den vorm. Wel meer
geestelijke vrijheid, minder conventie; wel meer oprechtheid; misschien meer wil
tot zelfopvoeding en opvoeding van elkander; dat wil dus eigenlijk zeggen dat de
gehuwde mensch der toekomst misschien weer meer geloof zal hebben in zich zelf
en in zijn levensgezel en dat dit mogelijk zal zijn nu beide partijen als vrije menschen
tegenover elkaar zijn komen te staan.
JO DE WIT
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Freek van Leeuwen, Uitverkoop. Den Haag, Geert van Oorschot, 1931.
‘Onze kunst kent slechts één wet: verzet.’ Aldus staat er met sprekende letters te
lezen op het achter-plat van dit verzen-bundeltje. Het is blijkbaar de lijfspreuk van
de groep ‘Links-Richten’ onder wier patronaat ‘Uitverkoop’ aan den druk werd
toevertrouwd. Men kan niet ontkennen: er zit vaart in dit zinnetje. Maar dat is ook
alles; want van naderbij beschouwd blijkt het allerbedenkelijkste rhetoriek. Wat wil
men toch met deze hachelijke combinatie van ‘kunst’ en ‘proletariaat’? Alsof het
proletariaat - n i e t : de proletarisch voelende idealist - geen even hartgrondige als
gezonde verachting heeft voor al wat zweemt naar ‘kunst’!
Denkt Freek van Leeuwen nu werkelijk, dat de waarachtige proletariërs het ook
maar eenigszins op prijs zullen stellen, dat zij door uitgaven als deze in de gelegenheid
worden gebracht kennis te nemen van hun lot, zooals het door dichters, die erdoor
gegrepen werden, in felle kleuren geschilderd is? Zal, wie zich dag in dag uit heeft
afgesloofd, zich verlustigen gaan in het dichterlijke nabeeld van zijn daags doorstane
ellende? Wreed en naïef idealisme, dat dergelijke verwachtingen meent te mogen
koesteren!
Veeleer is deze danig gepeperde kost als prikkelende toespijs geschikt voor het
kwaad geweten van den burger, opdat hij niet vergete, dat er nog een in bloed en
pijnen worstelende wereld bestaat naast het armzalig handje-vol verschimmelde
ideologieën - tot zoo'n ideologie k a n inderdaad ‘ons’ christendom verworden! -,
dat hem bij overerving (traditie, letterlijk: overgave, is een levend, positief begrip!)
als het ware in den schoot gevallen is en waarover hij zoo gaarne zou insluimeren
(moreel gesproken).
Daarom verdient dit bundeltje agressieve poëzie, dat hier en daar stellig van talent
getuigende gedichten bevat, eerder gedrukt te worden op met de hand geschept ‘Van
Gelder’ dan op vaal krantenpapier, dat de koopers, voor wie het bestemd is, allerminst
lokt.
Daarom ook vergissen Freek van Leeuwen en zijn collega's zich, wanneer zij
meenen echte ‘proletarische dichters’ te zijn. Zij vertegenwoordigen het ontwaakt
geweten der burgerij. En zij kloppen, naar onze stellige overtuiging, aan de verkeerde
deur, indien zij hun in den vorm van het pamflet gegoten poëzie aan het proletariaat
aanbieden. Dat heeft heel andere dingen noodig, voorloopig, dan poëzie, die (niet
steeds zonder een zekere wellust) in den poel zijner misères roert; dingen, die oneindig
m o e i l i j k e r tot stand te brengen zijn dan een z.g. proletarische kunst.
Wij gelooven niet, dat het in de macht van eenige maatschappelijke klasse staat,
te komen tot een eigen kunst. Wil men spreken van een ‘socialistische kunst’, dan
zijn daarvoor o.i. redelijke argumenten te vinden, in zooverre het socialisme een den
ganschen mensch rakende levenshouding kan zijn, doch dit sluit geenszins in, dat
alleen proletariërs ‘echte’ socialistische
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dichters zouden wezen. In den grond der zaak lijkt het ons veeleer een ‘burgerlijk’
rudiment te meenen, dat een maatschappelijke stand het dichterschap zou vermogen
te bepalen. Het is niet de vraag of een dichter proletariër is, maar of een proletariër
dichter is, die hier van belang is.
Of de heer van Leeuwen een 18 karaats proletariër is, weten wij niet; wel, dat hij
aanleg tot het dichterschap heeft; maar dat er op het oogenblik over het algemeen
nog een te groote afstand ligt tusschen hetgeen hij wil en hetgeen hij kan.
En dan zouden wij hem nog den raad willen geven over te gaan, behalve tot een
aesthetische, tot een onbarmhartige z e d e l i j k e zelf-kritiek. Want de felheid en
verbetenheid, waarmede hij op waarden, die een ander heilig zijn, zijn gal spuwt,
verplicht hem onvoorwaardelijk hiertoe. Daar zonder is hetgeen hij zegt laf en een
vlucht voor de eigen verantwoordelijkheid. Slechts wanneer hij zich zelf i n d e
e e r s t e p l a a t s onder zijn oordeel stelt, kunnen wij gelooven in de zuiverheid
zijner roeping, die achter het fanatisme, waarvan zijn bundeltje ‘Uitverkoop’ getuigt,
schuilt.
ROEL HOUWINK

H.W. Sandberg, Schaduw. Amsterdam, Em. Querido, 1931.
Wanneer wij ons niet vergissen, is deze bundel een debuut en hebben wij dus een
nieuwen dichter in de republiek onzer letteren welkom te heeten. De verzen van den
heer Sandberg onderscheiden zich in menig opzicht van die, welke wij gewoonlijk
van debutanten onder oogen krijgen. Hij schijnt over een vastere hand te beschikken
dan het meerendeel zijner collega's en heeft zich van de gebruikelijke litteraire
invloeden (Marsman, Rilke, Roland Holst) vrij weten te houden. Zijn werk heeft
over het algemeen een sterk intellectueelen ondertoon, getuigt daarnaast van een
opmerkelijk origineelen geest, die voorloopig vooral in een zeer gezonde naïeviteit
tot uiting komt, al ontbreekt bij een en ander natuurlijk een behoorlijke dosis
‘Weltschmerz’ niet.
Dat deze dichter talent heeft, staat voor ons vast. Of het zich echter op den duur
in overwegend lyrische richting zal blijven ontwikkelen, wagen wij op grond zijner
intellectueele dispositie te betwijfelen. In elk geval zouden wij hem den ernstigen
raad willen geven de tallooze mogelijkheden, die het proza aan een geest als de zijne
biedt, niet uit het oog te verliezen.
Bepaalde invloeden zijn, zooals wij reeds opmerkten, in zijn werk niet aan te
wijzen. Zoodat alles er op duidt, dat wij hier te maken hebben met een autochtoon
talent, dat zich zelf zoo diep mogelijk in zijn verbeeldingen tracht uit te spreken.
ROEL HOUWINK
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Dr. W.F. Stutterheim, Oudheden van Bali, 2 deelen, Kirtya Liefrinck-v.d.
Tuuk, Singaradja, Bali 1929.
De tijd ligt nog niet ver achter ons dat de oudheden van Bali slechts matige
belangstelling wekten. Men bewonderde de levende bouwkunst, men voelde de
schoonheid van enkele beelden, hier en daar dook een merkwaardig archeologisch
fragment op; toen werden er eenige opmerkelijke oudheden ontdekt, inscripties
kwamen voor den dag, geleerden schreven er artikels over. Doch daarbij bleef het;
een ernstige poging om de antiquiteiten van Bali te inventariseeren, ze systematisch
in studie te nemen en in een paar groote lijnen de geschiedenis van dit eiland te
schetsen, werd nog steeds niet ondernomen.
Wij mogen van geluk spreken dat de jonge, begaafde geleerde Stutterheim voor
de eerste maal getracht heeft eenig licht in deze duisternis te ontsteken. Na zijn
eminente studies over de Midden-Javaansche geschiedenis, heeft hij zich met volle
kracht op het Balische probleem geworpen. Hij heeft daarbij niet den tijd gehad om
uitvoerig bij zijn ontdekkingen stil te staan, slechts grove schetsen konden voltooid
worden, en toch.... het resultaat overtreft de verwachting. In een brillant geschrift
zijn de conclusies van zijn eerste onderzoek vastgelegd. Zonder volledig te zijn,
willen we er hier en daar wat uit aanstippen.
Het boek bestaat uit een tekst- en een platenverzameling, beide ontstaan naar
aanleiding van reizen in 1925-'27. Op de plaats, waar het oude rijk van Pedjeng heeft
gelegen, kwam een groote hoeveelheid oudheden voor den dag. Sommige der
inscripties duiden op voormalige aanwending van tooverpractijken. Ze zijn vaak aan
de achterzijde van beelden aangebracht en dus van groot belang voor dateering en
indentificatie. Elders kwam de schrijver door redeneering daartoe en zoo weten wij
o.a. dat een prachtig Durga-beeld waarschijnlijk de moeder van den beroemden vorst
Erlangga voorstelt.
Overigens vullen de beelden de inscripties aan, doordat ook zij getuigen van
bezweringen, vruchtbaarheidsriten met dynastieke beteekenis, doodenvereering, enz.
Niet zonder een huivering denkt men aan de bloedige ceremoniën, die vroeger in de
Balische nachten plaats gehad moeten hebben, evenals dat het geval was op Oost-Java,
Sumatra en Tibet. Men heeft figuren met doodshoofden en gemaskerde gestalten
met zwaarden gevonden, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten.
Stutterheim komt tot de conclusie, dat de in de Hindoe-periode beleden godsdienst
op Bali geheel conform was aan dien op Java.
De vondsten bestaan voor 't grootste gedeelte uit bijzettingsbeelden van vorstelijke
personen. Ze zijn niet alleen van onschatbare waarde voor godsdienst en geschiedenis,
maar vooral voor de kunst. Een enkele blik doet zien, dat hier nog een uitgebreid
veld van studie braak ligt. Dr. Stutterheim wist perspectief in de vele gegevens te
brengen, en voor latere onderzoekers
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eenige vaste punten te bepalen. Wát hij deed zal in vollen omvang slechts door
vakgenooten beseft worden, maar de wijze waaróp hij te werk ging dwingt ook den
leek respect af.
Tenslotte zij er nog even op gewezen dat de nuttige stichting, die dit boek uitgaf,
d o o r B a l i ë r s is opgericht, ten doel heeft hun oude literatuurschat voor ondergang
te behoeden en in 't algemeen de kennis van Bali's oude cultuur te bevorderen.
F.M. SCHNITGER

Serie Monografieën over filmkunst onder redactie van Mr. C.J. Graadt
van Roggen. No. 5. Duitsche Filmkunst door Simon Koster. Rotterdam,
W.L. en J. Brusse N.V., 1931.
In deze bekende serie verscheen thans dit deeltje over de Duitsche filmkunst, waarvan
Simon Koster de geschiedenis en het heden vertelt, onderhoudend, doch met wat te
zwaar geschut van vreemde woorden ‘waarzonder’ (o, Koster!) deze auteur het wel
had kunnen stellen. Het overzicht is, naar ik meen, vrij volledig; alleen mis ik de
film ‘Die Lüge der Nina Petrowna’, welke een buitengewoon gaaf en psychologisch
goed-verantwoorde film is geweest, waarvan het scenario niet te kort schoot tegenover
de voortreffelijke beheersching van het beeldvlak. Wat niet wegneemt, dat Koster
zich zeer conscientieus rekenschap heeft gegeven van zijn taak en dus aan deze serie
weer iets goeds heeft toegevoegd.
J.S.

Ter herinnering aan Dirk Schäfer. Amsterdam-Sloterdijk, N.V. Mij. tot
verspreiding van goede en goedkoope lectuur, 1932.
Deze hulde aan de nagedachtenis van wellicht den grootsten pianist, dien Holland
voortbracht, is een sympathieke daad, die alle bewonderaars van Schäfer zullen
toejuichen. Tal van artikelen over Schäfer als kunstenaar en als mensch zijn hier
opgenomen, verder aanteekeningen en aphorismen van Schäfer zelf en facsimilé's
van enkele bladzijden compositie. Onder de vele portretten treft de zeer geslaagde
reproductie van Toorop's prachtige pastelteekening uit 1905, Schäfer aan den vleugel.
Het boek is met bijzondere zorg uitgegeven en is een passend eerbetoon aan den
grooten kunstenaar en eenvoudigen mensch Dirk Schäfer.
J.S.

Een omwenteling in de schilderkunst
Het is zoo ver! Eindelijk dan heeft de langverbeide omwenteling in de Hollandsche
schilderkunst zich voltrokken. Het Nederlandsche volk, dat amechtig de ontwikkeling
dier kunst volgde, had reeds jaren lang meetings belegd, demonstratie-optochten
gehouden, pamfletten uitgegeven ten einde deze kunst in andere banen te leiden.
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Opschriften zag men gedragen in stoeten van betoogers als ‘geef ons meer
menschelijkheid’, ‘weg met de landschapjes’, ‘de Mensch is geen stilleven’, enz.
Moties werden aangenomen
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en verzonden aan het bestuur van Pulchri en andere soortgelijke instellingen, waarin
werd aangedrongen op onverwijlde staking van alle verf- en andere technische
experimenten en werd verlangd om aanstonds op de basis van Freud over te gaan tot
de picturale ontrafeling van het diepste droomleven der leden. Ten leste was het volk
niet meer te houden. Het mocht niet meer baten, dat de voorzitter van Pulchri, voorzien
van een luidspreker, van het eiland in den Haagschen Hofvijver de massa toesprak;
dat zijn ambtgenoot van Arti in een landauer zich liet rijden door Amsterdam-Zuid
en plaatjes uitstrooide met reproducties naar werken der leden.
Op een morgen, toen het Nederlandsche volk wakker werd, hoorde het, na de
lichaamsoefeningen en vóór de radio-klok van 8 uur, den Omroeper mededeelen,
dat de Nederlandsche schilderkunst zich had omgewenteld en dat er een driemanschap
was gevormd, dat de Nederlandsche Schilderkunst had ‘gehumaniseerd’. Want de
bezadigdste en ernstigste van alle Nederlandsche beoordeelaars van de schoone
kunsten, de heer Jan Greshoff, had het zelf gezegd in het tijdschrift van onverdachten
ernst: Wendingen. En het driemanschap bestond uit de heeren Pijke Koch, Kor Postma
en A.C. Willink.
Tegen Willink keek men aanvankelijk een beetje raar. Iemand, die zich nog altijd
als een ci-devant A.C. noemt, niet waar? Maar Pijke en Kor, dat klonk al zoo echt
menschelijk, zoo gewoon. En toen men het laatste nummer van Wendingen opsloeg,
zag het verheugde volk, dat Greshoff niets te veel had gezegd. Want wat was er
menschelijker dan dat gebouwtje van openbaar nut aan de openbare straat, dat Pijke
zoo duidelijk uitschilderde, of b.v. Het Onafwendbare van Kor, op welk doek men
een boom, waarin de wolken hangen, ziet groeien uit een witte salonvaas, die erg
kapot is (geen wonder ook), geflankeerd door een duif zonder kop en een kop zonder
meeuw, een zwarte manskop, die witte tranen plengt en een zwarte zee met witte
ijsbergen; of dat portret, dat A.C. maakte van den schilder Roelofsz, die als heer
gekleed wijst naar een deftig pand aan den overkant van de gracht?
In ons duistere onverstand hadden wij geloofd, dat in de Hollandsche schilderkunst
enkele figuren waren verrezen, die deze kunst van een zoo diepe menschelijkheid
hadden doortrokken, dat hun kunst een en al ziel werd: Jeroen Bosch, Boeren
Breughel, Rembrandt, Vincent van Gogh, om slechts dezen te noemen. Hoe
bewonderden wij in onze onnoozelheid nog kort geleden het diep-menschelijke in
De Verloren Zoon van Jeroen Bosch, hoe bogen wij ons nog deze maand in
Amsterdam voor het genie van Rembrandt, van wiens portretten ons vele voorkwamen
te behooren tot de machtigste verbeeldingen van den Mensch in zijn volheid van
goed en kwaad. Hoe laafden wij ons aan de kunst van Van Gogh, welke wij zoo puur
menschelijk vonden.... Ook bewonderden wij de scherpzinnigheid, de spot en de
satyre van Jeroen Bosch en Boeren Breughel, van Adriaen Brouwer en Jan Steen...
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Laten wij voortaan inzien, dat wij onnoozele dutsen zijn, suffers, pedanten of
hoogmoedigen. En vlieden wij de duisternis voor het verblindend licht, dat de heer
Greshoff aan den groezeligen Hollandschen kunsthemel heeft ontstoken!
De heer Greshoff dan - op zij burgers! - openbaart ons in het jongste nummer van
Wendingen, wat de heeren Pijke Koch, Kor Postma en A.C. Willink met de
schilderkunst hebben gedaan. Deze drie ‘hebben, duidelijker dan het ooit te voren
geschiedde, bewezen hoe het mogelijk is om scherpzinnig en niettemin schilder te
zijn. Zij hebben de schilderkunst gehumaniseerd. Zij hebben er den gehéélen mensch
in betrokken met zijn ontstellend droomleven én zijn bitter bestaan in de dagelijksche
werkelijkheid, met zijn gevoel dat geen grenzen kent of erkent én zijn verstand dat
juist gemaakt is om te onderscheiden en te bepalen. Blijven zij daardoor in technische
vaardigheden en in de zinrijke behandeling der materie ten achter bij de
schilders-die-enkel-schilder-zijn? Integendeel. Zij hebben ook, zuiver technisch
gesproken, het aantal mogelijkheden der schilderkunst met de eindresultaten van
vele proefnemingen vergroot. Zij durven weer poëtisch, of kritisch, of spotziek te
zijn.’ En zoo voort.
Zoo is dan, volgens den heer Greshoff, het humaniseeren van de schilderkunst
met Kor, Pijke en A.C. begonnen. Jammer alleen, dat de heer Greshoff niet tegelijk
is begonnen met het humaniseeren van de critiek, want evenals in de litteraire
gevechten, die deze onvervaarde schrijver dagelijks levert, de koppen rollen, zoo
velt hij met de vulpen tegelijk Toorop met zijn opgelegde symboliek, Sluyters met
zijn ontzinde zinnelijkheid en Schumacher met zijn nagemaakte droomerigheid.
Maar nu in ernst. De heeren Koch, Postma en Willink kunnen het niet helpen, dat er
met het slagwerk van de jazz reclame voor hen wordt gemaakt. Zij verdienen beter.
Koch is een hoogst-begaafd, zeer opmerkelijk schilder, Willink is een talent, dat zich
nog kan ontwikkelen. Postma meent het goed, maar is vooralsnog weinig belangrijk
en leunt teveel op Fransche voorbeelden. Laten zij rustig doorwerken en vooral niet
denken, dat zij de menschelijkheid in de schilderkunst hebben gebracht.
En Greshoff? Hij heeft een vlotte pen, is geestig en verstaat de kunst van de
‘blague’. Ik heb vaak om zijn boutades gelachen.... Is deze inleiding in ‘Wendingen’
soms ook een ‘blague’ geweest? Ik hoop het, want dat is nog niet zoo erg als een....
canard!
J. SLAGTER

Sluyters' portret van Dr. Wibaut
Men zou kunnen aarzelen om zoo kort na de groote overzichtelijke tentoonstelling
van het oeuvre van Jan Sluyters nu reeds weer naar de pen te grijpen om de kroniek
van zijn leven als schilder te vervolgen, maar de ont-
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zaglijke vitaliteit van Sluyters, zijn arbeidsdrift, die gaande blijft en hem dingen doet
maken, die verrassend zijn, dwingen ons daartoe.
Wie hoopte, dat Sluyters, in wiens werk een stilstand scheen te zijn ingetreden,
weer eens zou komen uit de wat vervelende sfeer van mondaine portretten en
daverende, doch wat holle kleurfeesten, zich weer zou bezinnen op dieper werk, is
niet teleurgesteld, wanneer hij, in de Amsterdamsche K u n s t z a a l v a n L i e r ,
enkele der nieuwe werken van dezen rasschilder aanschouwt. Een groot liggend
naakt, zeer gaaf van plastiek, ingetogen, haast koel van kleur; een boeket van velden tuinbloemen, in een prachtig, volkomen beheerscht coloristisch evenwicht, zoo
heel eenvoudig en daarom zoo veel grooter dan de wat bombastische groote
bloemstukken van vroeger jaren, dat zijn al twee doeken, die een anderen Sluyters
toonen, een schilder, die niet meer imponeert door zijn élan en zijn knapheid, maar
die treft door een fijner zin voor de heerlijkheid en de diepte van het leven. Grooter
verrassing bieden wellicht twee landschappen, waarin alle betrekking tot den mensch
ontbreekt en daarom zeldzame verschijningen in Sluyters' oeuvre; een weg door de
hei, blijkbaar een snelle notitie, maar bijzonder indringend en feilloos in de uitbeelding
van het essentieele, en dan een, wat de Franschen noemen ‘sous-bois’, een plekje in
het bosch, waar het groenige licht, gezeefd door het bladerdak, het geheimzinnig
samenstel van stammen takken en grond vervult. Ook hier is al het sensationeele
vermeden; er is geen neiging om de kleur te lanceeren, om gedurfd te doen of druk.
Er is niets dan de stilte van dit kleine woud-mysterie: een heel zuiver en gevoelig
werk.
Het groote portret van Dr. F.M. Wibaut is in artistiek opzicht heelemaal niet
belangrijker dan deze kleine werken, maar toch moet men er even bij stilstaan, omdat
er slechts weinigen zijn in ons land, die zoo een portret kunnen schilderen. De greep
van Sluyters is hier grandioos: hij zag Wibaut niet als den regent, die achter de groene
tafel zetelt of in een min of meer gemaakte houding leest of schrijft, maar vóór alles
als een haast visionairen man van de daad, als een groot idealist, die een nieuwe
werkelijkheid opbouwt. Welk een vondst, om Wibaut te plaatsen in de windbewogen
atmosfeer van den zelfkant van Groot-Amsterdam, waar straks op den nieuwen grond
nieuwe wijken, fabrieken, groote werken zullen verrijzen! Dat alles heeft Sluyters
met heel enkele aanduidingen gesuggereerd. Er is dan ook niets, dat afleidt van de
groote figuur. En die figuur leeft, zooals maar weinig moderne portretten leven. Stoer
de machtige kop met de in den wind waaiende grijze haren op de forsche,
krachtig-gedrongen gestalte; fel van hartstocht naar daden de zwarte oogen. Vol
spanning de hand, die de aktetasch en hoed draagt. Straks zal ‘De Machtige’ een stuk
grijpen uit den tasch en om zich heen zien en een nieuw plan zal zijn ontstaan om
zijn stad nog grooter te maken. Dit is meer dan het portret
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van een stedelijk magistraat; wat kan het ons eigenlijk schelen, of dit Wibaut is? Het
is de schoone verbeelding van den mensch, die gedreven wordt door een hoog ideaal
naar de daad: het scheppen van een Metropolis voor een nieuw geslacht. Als zoodanig
bezit dit portret een hoogere werkelijkheid; het is geschilderd met de beheerschte
vervoering van een schilder, die Amsterdam wel zeer lief moet hebben om zoo deze
figuur te kunnen geven als een symbool van de groeiende stad.
Als er nog eens een Amsterdamsch stadhuis komt, dat waarlijk een Huis van de
Stad zal zijn, dan hoort dit portret daar te hangen en nergens anders!
J.S.

Op den viersprong
Problemen der moderne Chineesche Kunstenaars
Geen spel was den ouden Chineeschen Meesters meer lief dan het oneindig wisselende
spel der tegenstellingen.
Op vele vermaarde schilderstukken der oudheid zal men vinden een zwaar zich
opstapelende rotsen-massa, de ruw-brokkelende steenwanden of steil-opspitsende
bergkammen treffend weergegeven met eenige feillooze penseelstreken. Maar dan
weeft zich voor en tusschen dat gebergte het ijle waas van een juist optrekkenden
nevel.
Gaarne ook schilderen zij de zee: evenzeer de wijde, grenzenlooze, met een enkel
visschers-zeil verloren in het midden, als ook de onstuimige, opgezweepte, waar zij
met klauwende vingers wrikt aan de kustrotsen, of breed-uitslaat met de schuimende
rollers der branding over het vlakke strand. Daar worden een oogenblik de schelpen
en de stukken wrakhout, die in de zon te bleeken lagen, door elkaar gerakeld in het
kokende water der eerste golven van den vloed. Even later echter, wanneer de breker
in zee is teruggegleden, liggen het wrakhout en de schelpen weer stil, maar nu zijn
sommige gebroken, sommige in de zee verdwenen, alle door elkaar geworpen en
dooréén geschud.
Zoo is op het vlakke, door de aaneenschakeling der eeuwen stil geworden strand
der Chineesche kunst zich komen storten de zware vloed van de Westersche
beschaving.
Door de te lange regeering van merkwaardig kortzichtige vreemde overheerschers,
de Keizers der Mandsjoe-dynastie, opzettelijk onwetend gehouden ten opzichte van
de cultuur van het Westen, is nu na de Revolutie het nieuwe, ongekende wel zeer
plotseling en overweldigend gekomen. Het jongere geslacht werden opeens de oogen
geopend voor het onmiskenbare feit, dat een nieuw China de moderne wetenschappen
en kunsten niet ontberen kan.
De jonge Chineezen moeten vreemde talen bestudeeren, zij moeten doordringen
in de ingewikkelde problemen der techniek, zij moeten in zich opnemen de vele en
verschillende ideeën en werkwijzen der Westersche kunste-
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naars van alle tijden. De mogelijkheid zich als vanouds eerst gedurende lange jaren
toe te leggen op het schrijven van duizenden ingewikkelde teekens met het penseel,
is nu door den dwang der omstandigheden uitgesloten: zij schrijven met potlood of
vulpen. Daardoor is de basis der antieke schilderkunst: de penseelstreek der
lang-geoefende hand, aan hen reeds ontnomen. Noch ook kunnen zij de kostbare
jaren der jeugd wijden aan het moeizaam doorworstelen en uit het hoofd leeren der
klassieke boeken. Daardoor kunnen zij de oude, hoogst-literaire schrijftaal, de ‘wen-li’,
niet meer gebruiken als voertuig voor hun gevoelens en gedachten.
En toch hebben velen onder die jongeren niet minder dan hun voorouders het
‘brandende hart’, het groot verlangen kunstwerken te scheppen, beeldende zoowel
als beschrijvende.
Zoo zien wij dan den jongen Chineeschen kunstenaar geplaatst op een viersprong.
De volgende viervuldige vraag wacht op beantwoording:
Moet de moderne k u n s t e n a a r alleen zich afkeeren van alle moderne
wetenschappen, en geduldig voortzwoegen in de diepe, vast-omlijnde sporen, die
den praalwagen der oude Meesters achter zich liet? .... Twee jaren geleden stierf op
zeventigjarigen leeftijd de schilder K o e H a u - j i . Hij werkte geheel op de wijze
der ‘Vier Wang's’ (de beroemde oude schilders Wang Sje-ming, Wang Tsjiën, Wang
Hwei en Wang Juan-tsj'i). Hij had vele leerlingen, en deze richting wordt heden ten
dage door tal van jonge Chineesche schilders gevolgd. Dat zij nooit de hoogte hunner
verheven voorbeelden kunnen bereiken, schijnt ook te moeten worden geweten aan
het ontbreken van het oude materiaal. Op letterkundig gebied moet genoemd worden
J e n F o e , die Darwin en Spencer in ouderwetschen Chineeschen stijl vertaalde.
Voorts S o e M a n - s j o e , de vertaler van Byron, en K o e H o e n g - m i n g , die
Goethe en Montaigne bewonderde. Zij allen zijn literatoren van de oude school, die
klassiek Chineesch proza schreven.
Of moet hij al het oude volkomen verguizen, om zich met zijn geheele wezen den
Westerschen ideeën, den Westerschen werkwijzen toe te wenden? De jonge schilders,
die op deze vraag een bevestigend antwoord geven, hebben een zwaren strijd te
voeren: hun oudere landgenooten keeren hun hoonend den rug toe, de buitenlanders
minachten hen om hun gebrek aan techniek. Voorbeelden van hun werk zijn te vinden
in het tijdschrift Toeng Fang Tsa Tsje (Eastern Miscellany, Shanghai).
Of moet hij soms trachten naar nieuwe, ongekende mogelijkheden, en van het
begin af aan, steen na steen metselen, pijler na pijler vormen, en zoo een nieuwe
brug slaan naar de verwerkelijking zijner droomen van schoonheid? .... De beweging
‘De Nieuwe Jeugd’, onder leiding van bekwame schrijvers als H o e S j e 1), L o
Ts j i a - L o e n g en F o e S z e - n i ë n ,

1) H u S h i h , in het Westen vooral bekend door zijn boek The Development of the logical
method in ancient China, Londen 1922.
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schiep een moderne schrijftaal, die zeer dicht bij het gesproken woord staat. Voor
wetenschappelijk werk en voor journalistiek bleek deze ‘kwo-wen’ een succes; maar
voor poëzie en kunst-proza schoot zij jammerlijk te kort1).
Of ten slotte: moet hij wellicht zich inspannen om het oude en het nieuwe samen
te voegen, om uit deze twee ongelijksoortige bestanddeelen op te bouwen een
fundament voor de Chineesche kunst der Toekomst, als het ware een tweeslachtig,
dat evenwel daarom misschien nog niet minder hecht behoeft te zijn? .... In de
schilderkunst wordt deze oplossing verdedigd door de beide broeders K a u
Ts j i ë n - f o e en K a u Ts j ' i - f o e n g : zij volgen de Meesters der Soeng-dynastie
(960-1280), maar passen tevens de Westersche afwisseling van licht en schaduw, en
de perspectiefleer toe. De Chineezen noemen deze richting den ‘Middenweg’. Hierbij
zou men ook kunnen noemen de nieuwe ‘literaire richting’ in de schilderkunst. De
voorstanders hiervan werken, evenals de oude Chineesche geleerden, uitsluitend in
zwart op wit, maar zij gebruiken hierbij alle nieuwe middelen, die de moderne
Westersche schilderkunst hun heeft onderwezen. De leider van deze beweging is de
bekende schilder L i o e H a i - s i o e , directeur van de Kunst-Akademie te Shanghai2).
Deze waarlijk niet geringe moeilijkheden moeten door de jonge Chineesche
kunstenaars bekampt, en.... overwonnen worden.
Wij wagen het niet bij dezen viersprong hun een wegwijzer te plaatsen. Waar de
meest begaafde zonen des lands zelf hier aarzelend staan, hoe zouden wij
buitenlanders ons dan daartoe vermeten, terwijl wij toch een vijfden weg bewandelen,
die uit geheel andere verten der geschiedenis, en door geheel andere landschappen
naar den dag van heden voert?
Hier moet de jonge Chineesche kunstenaar z e l f , en v o o r z i c h z e l f beslissen.
Wij kunnen hem slechts helpen, door hem onze eigen ideeën, onze eigen
moeilijkheden en vraagstukken te verduidelijken, hem een zoo open mogelijken blik
in ons eigen kunstleven te geven.
Wij hopen, dat als de ebbe intreedt, er zich een nieuw strand zal vertoonen, met
ongekende, verheugende lijnen van schelpen, met zeldzaam getinte wieren. Dat het
wrakhout weggedreven zal zijn, maar dat de razende vloed niet te veel zal hebben
gebroken, en ook niet te veel onhervindbaar zal hebben teruggesleurd in de diepten
der zee.
R.H. VAN GULIK

1) Wellicht is dit ook te wijten aan het feit, dat de leiders dezer beweging meer geleerden dan
kunstenaars waren: Hoe Sje legt zich nu geheel toe op de wijsbegeerte, terwijl Foe Sze-niën
zich voornamelijk bezig houdt met archaeologische studiën. Hoe het ook zij, tot dusver is
de ‘Kwo-wen-poëzie’ nog niet veel meer dan een uiterst zwakke nabootsing van moderne
Europeesche gedichten, terwijl de Chineesche geest geheel aan haar vreemd is.
2) Lioe gelooft zelf, dat deze nieuwe literaire richting de eenig juiste voor alle Chineesche
schilders is. ‘Diese Auffassung hat bei den modernen Malern Chinas volles Verständnis
gefunden, und sie vertreten zum gröszten Teil diese Richtung. Es ist ein Schaffen, das Inneres
aussen hinstellt’ (Die Richtungen in der modernen chinesischen Malerci, Sinica, VI, 2). Ik
betwijfel echter, of alle Chineesche schilders de kleuren bij hun werk zullen kunnen ontberen.
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Henri-Julien Rousseau
door Kasper Niehaus
I
Un tout petit oiseau
Sur l'épaule d'un ange
Ils chantent la louange.
Du gentil Rousseau.
GUILLAUME APOLLINAIRE.

IN Juni 1912 schreef een vriend mij uit Parijs, dat hij bij Uhde geweest was, een
kunsthandelaar en fijn schilderijenkenner, die ook over kunst schreef en die naast
een prachtcollectie Picassos en Braques en ook zeer fijn werk van Marie Laurencin,
vooral een mooie verzameling werk van Henri Rousseau had: ‘een schilder wiens
naam je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Toch is hij al twee jaar dood en niet
jong gestorven. Aan zijn werk, zeer mooi, zou jij waarschijnlijk zeer veel hebben,
hij heeft sterk naar de primitieven gekeken, maar op veel betere, ruimere wijs dan
bijv. Degouve de Nuncques, die pieteriger is’.
‘Je moet maar gauw naar Parijs komen. Ik vrees dat 't voor dien tijd toch niet veel
met je werk worden zal’, schreef hij verder. De raad was goed, daarom volgde ik
haar op. Ik ging in 't najaar naar Parijs met den schilder-beeldhouwer Chris Hassoldt
en ontmoette daar Jacob Bendien, A. Davids en J.F. van Deene, die tegelijkertijd
met en onafhankelijk van Kandinsky de onderwerplooze schilderkunst, die zij de
‘absolute’ noemden, ontdekt hadden; den batikker Carel Harders, die Franschman
geworden is en den beeldhouwer John Rädecker, die later weer in de hoofdstad der
wereld gewoond heeft.
Wij bezochten er de ateliers van onze iets oudere landgenooten Kees van Dongen,
W. van Hasselt, Conrad Kickert, Piet Mondriaan, Lodewijk Schelfhout of Jan
Verhoeven; wij doorliepen de zalen van het Louvre, en 's Dinsdags de talrijke aan
de impressionisten gewijde kamers van Durand-Ruel, waar de doeken in rijen hingen
tot aan het plafond, en gingen de schilderijen zien in de particuliere woning van den
heer Pellerin, die z'n collectie Manets verwisseld had voor een representatieve
verzameling Cézannes. Wij gingen door de rue Laffitte, de voornaamste
kunstkoopersstraat in dien tijd, en verzuimden nooit stil te blijven staan voor de
winkels van Durand-Ruel, Clovis Sagot, dien Picasso in een prae-cubistisch portret
vereeuwigde, en Ambroise Vollard, den man, die Cézanne ontdekt en jaren lang
verdedigd had, of binnen te treden in het verder afgelegen winkeltje van den
kunsthandelaar Kahnweiler, waar de nieuwe werken van Dérain, Picasso en Braque
getoond werden. En wij begaven ons haastig en nieuwsgierig naar de ongeduldig
verbeide opening der Indépendants of van den Salon d'Automne.
Uhde was een van de fijnste menschen die ik daar ontmoet heb. Hij
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woonde op een bovenhuis, van welks balcon men de Seine, Notre-Dame en het
zonnige île Saint-Louis zag. Toen ik voor 't eerst bij hem kwam, wist ik nog niet dat
hij kunsthandelaar was, hij had 't zoo aardig ingericht, dat ik dacht, dat hij alleen
voor z'n pleizier collectionneerde. Hij heeft zelf beschreven, hoe ‘de collectie’ was:
‘gefaneerde brocaten, zware faiences met nagedonkerde tinten, een charmant en zoo
modern Egyptisch masker, een strenge Madonna, een heilige Sebastiaan. En aan de
muren de architecturale kunst van Picasso, extatisch, somber, ontroerend; de
vereffende, geromaniseerde, tot het horizontale herleide, aardsch geworden gothiek
van Braque; de fantastische landschappen van Henri Rousseau; de doeken van Marie
Laurencin, in zoo'n intieme harmonie met de zomersche atmosfeer die
binnenstroomde, de vruchten en den wijn....
Wat daar aan de muren hing, was in een steeds zoekende liefde behouden van veel
andere, slechts voorbijgaande dingen. Na veel zoeken en dwalen, geestdrift zonder
toekomst, vervlogen hoop, waren dat de enkele schilders die bleven, die steeds
opnieuw de oude liefde rechtvaardigden, het vluchtige overleefden, een steeds
hernieuwd geluk gaven.’
De collectie is thans echter verspreid in de vier windstreken. Uhde begrijpt, dat
men zich de haren uitrukt, als men schilderijen, welke men op deze wijze verzamelde,
verliest. Maar hij heeft zelfs geen seconde van wanhoop ondervonden, alleen een
beetje droefenis en ontgoocheling, dat men een echt vriend van Frankrijk opgeofferd
had aan een maatregel, die de vijanden op 't oog had (de z.g. sequestratie): de collectie
blijft bestaan, evenals een familie, welker leden door het lot gescheiden zijn.
Ik trof het bij m'n eerste verblijf te Parijs: het was mij gegeven de tweede expositie
van 29 werken, die Uhde van 28 October tot 9 November 1912 bij Bernheim Jeune,
na den dood van Rousseau maakte, te bezoeken. Iedereen kwam de schilderijen zien
en zij bevielen.
De eerste expositie van Henri Rousseau had Uhde gearrangeerd in een winkeltje
op Montparnasse, die een goed vriend ingericht en tot z'n beschikking gesteld had,
opdat hij er kon tentoonstellen wat hij wilde. Hij exposeerde Marie Laurencin en
Henri Rousseau. De doeken van dezen vulden het heele magazijn. Hij hielp Uhde
zelf ze op te hangen. Maar niemand kwam de schilderijen kijken, want Uhde had
vergeten op de uitnoodigingen het nauwkeurige adres van die kleine, geheel
onbekende galerij op te geven. Daaraan, en aan nog andere teekens, bemerkte de
goede man, dat hij niet zorgde voor zijn winkel en hij sloot hem.
Op z'n tochten door Parijs, deze oude en altijd nieuwe stad, had Uhde bij toeval
het goed geluk, de ‘Bohemienne endormie’ te ontdekken, een groot schilderij, 1.30
× 2.00 m metend, volledig op geheel geloofwaardige wijze gesigneerd en 1897
gedateerd. Het is identiek met een in het zelfde jaar door Rousseau op den Salon des
Indépendants ingezonden werk. Het
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schilderij was de oudere generatie der kunstkritiek, Tabarant b.v., ook wel bekend
en men herinnerde het zich nog van de expositie. Maar de eigenaar toonde het nooit
in 't openbaar, waarom het niet verscheen in de Rousseau-litteratuur, die alleen van
de jongere generatie afkomstig is.
Uit het bezit van Uhde ging het dan naar de Galerie-Simon, en verhuisde van daar
in de particuliere collectie van een Amerikaan John Quinn, die het doek in 1924 voor
de aardige som van 175.000 francs verwierf. Vijftien jaar vroeger schreef Rousseau
in een brief aan Guillaume Apollinaire o.a.: ‘Daar ik m'n huur te betalen had en
bovendien een tamelijk hooge rekening aan m'n verfhandelaar, zit ik zeer in
geldverlegenheid: er resten mij dezen avond 15 centimes om van te eten!’
John Quinn was een der vier of vijf personen in de wereld, die alles wat van leven
trilt, alles wat groeit, alles wat bijdraagt tot een bedwelmend-nieuwe beweging,
ontdekken. Hij kocht doeken en manuscripten dooreen. Hij stapelde ze op in
New-York, op den grond, tegen de muren, wiedde het onkruid, verkocht weer, ruimde
de doode stof op, behield slechts het wezenlijke. De expositie van z'n doeken in de
Art-Center te New-York in Januari 1926, blijft een belangrijke datum. Na z'n dood
verspreidden z'n zusters alles, wat zijn helderziendheid verzamelde.
Den 28sten October 1926 werd in Hotel Drouot een veiling gehouden van een
aantal schilderijen, afkomstig uit de collectie van den Amerikaanschen amateur, een
der vurigste kampioenen der moderne kunst, wiens erfgenamen Le Cirque van Seurat
aan het Louvre schonken, daarmee de formeele wensch van den overledene
vervullend. Twee schilderijen domineerden deze veiling: de ‘Montagne Sainte
Victoire’ van Cézanne en de ‘Bohemienne endormie’. De catalogus was voorzien
van een voorwoord door Jean Cocteau, die het verrassende, adembenemende en
ontroerende karakter van dit groote stuk van den merkwaardigen man en
buitengewonen schilder goed uitdrukt.
Na het schilderij, - dat hij het phenomeen, het unieke stuk, de roos der stormen,
slaap der slapen, stilte der stilten noemt -, beschreven te hebben, vraagt hij: ‘Vanwaar
valt een dergelijk ding? Van de maan. Evenals het wilde dier met het ronde oog,
trachten verleden en toekomst een stroom van simpele kleuren te proeven. Dit
woestijntooneel schijnt bedrieglijk betrapt: men zou zeggen dat het ontstond uit een
distractie van den hemel. Z'n verschijning eischt een even toevallige samenloop van
omstandigheden, als wanneer een geschud en in de lucht geworpen spel kaarten in
volgorde in z'n doos terug zou vallen.’
Het schilderij, waarvoor 800.000 francs gevraagd was, werd voor 520.000 francs
toegewezen aan den kunsthandelaar Bing. Het tooneel is op de aarde, toen deze nog
woest en ledig was, in een landschap van bergen en wateren, schoon en eentonig als
de zee, phosphoresceerend onder het licht van maan en sterren in den
diep-groenblauw-fulpen hemel, een landschap
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van de ziel, dat wellicht de droom is der slapende Bohemienne, evenals de okerbruine
leeuw, met de manen als een warnet van electrisch gloeiende draden. Zooals de op
de canapé ingeslapen vrouw Yadwigha op ‘Le Rêve’ droomt, dat zij verplaatst is in
dat woud, de klanken van het instrument van den slangenbezweerder hoorend.
In een geel, rood en groen gestreept kleed, slaapt de Bohemienne, met den eenen
arm onder het hoofd in een evenwijdig geplooide, amethyst-paarse doek, op een
oranje en groen gestreept kussen, in het alles als doorschijnend makende licht van
de maan. In de rechterhand houdt zij een stok. En toch is de Bohemienne daar niet
gekomen! Zooals Cocteau zeer juist heeft opgemerkt, liet de schilder, die nooit een
détail vergat, geen enkel spoor na in het zand om de slapende voeten. De nagels van
voeten en vingers liggen als schelpjes aan den oever van dezen stroom der
vergetelheid. De mandoline met het donkere, rood-omzoomde klankgat, de snaren
als besneeuwde draden van een interasterale telegraaf en de schroefjes als
maansteentjes, de roode kruik, loopen volgens Uhde tien jaar vooruit op de heele
komende Fransche schilderkunst welke zij doen voorvoelen; in tegenwoordigheid
van dit schilderij schijnt Dérain ons achtergebleven. (De vergelijkingen, die hij verder
maakt tusschen Poussin, Delacroix, Corot en Géricault, schijnen me hier minder
treffend). Maar dit groote schilderij is zeker niet alleen een mooi werk van een
meester, maar een der eindelijk bereikte toppunten van een zoowel menschelijk als
artistiek begaafd ras.Voor twintig jaar zette men z'n eer en z'n naam op 't spel, ging men door voor een
idioot en een misleider, als men Rousseau's partij opvatte. En hoewel men volgens
Uhde thans geen enkele verdienste meer heeft, hem te roemen, te verzamelen, te
koopen, in de musea te exposeeren of tot het onderwerp van luxe-edities te maken,
hebben de monographieën van André Salmon, Philippe Soupault, Adolphe Basler,
Christian Zervos, die verschenen korten tijd nadat de ‘Bohemienne endormie’ een
fabelachtigen prijs had opgebracht, het goede, dat zij veel onuitgegevens brengen en
Uhde's beweringen in z'n hun allen tot grondslag dienend boekje, als 't ware met
bewijzen staven. (De deeltjes van Roch Grey en Helmud Kolle waren reeds vroeger,
in 1922, verschenen).
Men houdt het er over 't algemeen voor, dat Rousseau veertig of een-en-veertig
jaar was, toen hij begon te schilderen. De biographische inlichtingen, welke de
Douanier zelf ons heeft nagelaten, en die de eenige absoluut-echte zijn, welke wij
bezitten, bewijzen dat deze meening juist was.
In 1894 publiceerde Gerard-Coutances het eerste deel van ‘Portretten der komende
eeuw’, gewijd aan de dichters en prozaïsten van dien tijd. Een tweede deel, de
kunstenaars, schilders en beeldhouwers betreffend, zou volgen. Het was in
voorbereiding, toen Rousseau, die van het plan gehoord had, op een morgen in de
drukkerij van Edmond Gerard kwam. Hij bracht
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z'n met de pen geteekend zelfportret, dat hem voorstelt met een droevige uitdrukking
en een ruige baard. En tegenover het portret had hij deze biographie opgesteld:
Henri Rousseau,
schilder.
‘Geboren te Laval in het jaar 1844, was hij, uit hoofde van het gemis aan fortuin
zijner ouders, aanvankelijk gedwongen een andere loopbaan te volgen dan die waar
z'n artistieke neigingen hem riepen.
Het was derhalve pas in het jaar 1885, dat hij in de kunst debuteerde, na veel
vernederingen, alleen, zonder andere leermeesteres dan de natuur en enkele
raadgevingen van Gérôme en Clément. Z'n twee eerste geëxposeerde scheppingen
waren ingezonden op den Salon des Champs-Elysées; zij hadden als titel: Een
Italiaansche dans en Een zonsondergang.
Het volgende jaar schiep hij opnieuw: Een carnavalsavond, Een donderslag.
Vervolgens: In afwachting, Een arme duivel, Na het feest, Het vertrek, Diner in 't
gras, Zelfmoordenaar, Aan mijn vader, Ik-zelf, portretlandschap van den auteur,
Tijger ontdekkingsreizigers achtervolgend, Eeuwfeest der onafhankelijkheid, De
vrijheid, De laatste van het 51ste, De oorlog, genre-portret van den letterkundige
A.J.1) dan omstreeks 200 teekeningen en een zeker aantal landschappen van Parijs
en omstreken.
Na zware beproevingen deed hij zich kennen aan de vele kunstenaars, die hem
omringden. Hij heeft zich meer en meer vervolmaakt in het origineele genre, dat hij
gekozen heeft en is op weg een onzer beste realistische schilders te worden.
Als kenteeken heeft hij een borstelige baarddracht en hij maakt sinds lang reeds
deel uit van de Indépendants, oordeelende, dat alle vrijheid van voortbrenging
overgelaten moet worden aan den voorganger, wiens gedachte zich verheft tot het
schoone en goede.
Hij zal nimmer de persmannen vergeten, die hem wisten te begrijpen, hem steunden
in de oogenblikken van ontmoediging en hem hielpen worden, die hij is.
Gedaan te Parijs, den 10den Juli, '95.’
Dit in vele opzichten kostbare document bevestigt, dat Rousseau nooit een
‘liefhebber’ was, zooals z'n vijanden wilden doen gelooven.
In een brief aan den kunstcriticus André Dupont, waarin hij dezen het motief
verklaart, waarom een canapé zich in het oerwoud van ‘Le rêve’ bevindt, zegt hij
o.m.: ‘indien ik m'n naïveteit behouden heb, dan is het omdat de heer Gérôme, die
professor aan de Ecole des Beaux-Arts was, evenals de heer Clément, directeur van
de Ecole des Beaux-Arts van Lyon,

1) Rousseau maakte het portret van z'n plaatsgenoot Jarry, waarop ook een papagaai en die
beroemde cameleon, eenigen tijd de metgezellen van den schrijver van Ubu-Roi, voorgesteld
waren. Dit portret werd gedeeltelijk verbrand, in 1906 was er slechts de kop van over.
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mij altijd zeiden haar te behouden. U zult dat voortaan niet meer verwonderlijk
vinden. En men heeft mij ook reeds gezegd, dat ik niet van onze eeuw was. Ik zou
m'n manier, welke ik, zooals gij denken kunt, door hardnekkig werken verworven
heb, thans niet meer kunnen veranderen.’
De op die canapé ingeslapen vrouw (op ‘Le Reve’) droomt, dat zij in dat bosch is
gebracht en de klanken van het instrument van den behekser hoort. Met deze woorden
gaf Rousseau den kunstcriticus André Dupont het motief, waarom die canapé in het
schilderij is.
Aan een bezoeker, wien hij dit doek met een naakte vrouw op een ouderwetsche
roode sofa midden in het oerwoud toonde, zei Rousseau, dat de vrouw z'n bruid was.
‘Zij heeft zeker als model voor het schilderij geposeerd?’ zei de bezoeker, zonder er
veel bij na te denken, maar hij betreurde het direct. Rousseau was diep beleedigd.
‘Hoe kunt u zooiets denken!’ riep hij. ‘Mais ce serait dégoûtant! Slechts een enkele
keer in al de jaren is m'n bruid hier bij mij in 't atelier geweest; een half uur slechts.
Op deze sofa heeft zij gezeten in uitgaanscostuum en ter herinnering heb ik later het
doek geschilderd.’
Rousseau kon nooit begrijpen, waarom men zich vroolijk over hem maakte. Hij
zei dikwijls tot z'n vrienden: ‘Ik ben immers zoo bescheiden; als de menschen m'n
schilderijen niet goed vinden, waarom komen zij dan niet tot mij om te zeggen, wat
zij er slecht aan vinden, dan kon ik ze corrigeeren.’ In den eersten tijd, toen de
Parijsche pers zich vroolijk over hem maakte, schreef hij den critici brieven en
noodigde hen bij hem uit, om iets van hen te leeren, maar niemand kwam. Daarentegen
gaf hij elken Zondag een soirée, waar hij z'n vrienden uit de voorsteden, winkeliers,
schoenmakers, kleermakers uitnoodigde en z'n schilderijen aan hun critiek onderwierp.
Hij zei eens: ‘Ik heb veel van deze menschen geleerd, veel meer dan van alle critieken,
die men tegen mij schreef. Bijvoorbeeld, m'n ‘Leeuw in het oerwoud’ was op de
expositie en niemand had bemerkt, dat ik vergeten had den leeuw oogen te schilderen.
Daar kwam een oude vriend van mij, een douanier van den Pont de la Tournelle en
lachte: ‘Oude vriend, gij hebt immers vergeten den leeuw oogen te geven.’
Rousseau liet zich dus door het volk corrigeeren!
Zooals de belangrijke moderne Duitsche schilder Franz Marc in een brief uit den
oorlog, waarin hij sneuvelde, schreef: ‘De eenige kunstenaar van onze dagen in den
zin van Tolstoiaansche volkskunst is en blijft natuurlijk Rousseau, alhoewel naar
den zuiveren geest Van Gogh zeker niet minder aanspraak op deze eeretroon heeft....
Rousseau is zuivere Christelijke volkskunst, Meester Bertram ook. Grünewald, Greco,
Delacroix doen naast dezen zeer geaffecteerd en oneerlijk en in hun overvloed van
groote en kleine middelen onnoodig.’
Met een dier gigantesque schilderijen van oerwoudlandschappen, die z'n
herinneringen bewaarden aan Mexico, - waar hij een campagne als regiments-musicus
meemaakte -, had hij in 1905 de eereplaats in den Salon d'Automne.
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Achter in een kleine zaal, waar in het midden een der mooiste plastieken van Maillol
was opgesteld, bevond zich het schilderij met den volgenden titel: ‘De hongerige
leeuw werpt zich op de antilope en verscheurt haar; de panter wacht angstig het
oogenblik af, waarop ook zij er deel aan zal hebben. Vleeschetende vogels hebben
een stuk vleesch gekorven onder het arme, weenende dier! Ondergaande zon.’ Door
dit succes kreeg hij ernstige aanhangers. De opdrachten vermeerderden en het kon
gebeuren, dat hij er drie of vier tegelijkertijd had. Het is zeker betreurenswaardig,
dat de Manufacture des Gobelins dergelijke dingen niet kocht en uitvoerde, inplaats
van de schilderijen van een Claude Monet, die vreemd zijn aan de monumentale
décoratie.
Men zegt, dat Rousseau deze fantastische groote doeken schilderend, zoo ontroerd
was door de macht zijner eigen visioenen, dat hij, door angst bevangen en benauwd,
het venster moest openen om adem te halen.
Voor enkelen zijn de exotische landschappen, welke Rousseau schilderde, de
herinneringen aan z'n kort verblijf in Mexico; bewonderaars prijzen dat niemand
beter dan hij de ‘zinken strafheid’ van zeker tropisch loof heeft weergegeven.
Voor anderen zijn die fantastische décors eenvoudig opgeweld uit de diepten zijner
ziel. ‘Die exotische schilderijen - schrijft Madame Roch-Grey in 't bijzonder - die
fantasie van een frischheid even jong als z'n hart, verschijnen pas in de laatste jaren
van den ouderdom, tegen 1904, zes jaar voor zijn dood. Kan men gelooven, dat hij
z'n herinneringen gedurende veertig jaar ongebruikt bewaarde? Overigens gelijkt de
flora van Mexico in niets op dat, wat men in zijn schilderijen bewondert.’
Als die landschappen ergens vandaan komen, dan kan dat niet zijn dan van den
Jardin des Plantes of den Jardin d' Acclimatation met z'n leeuwen, tijgers, slangen,
papagaaien en apen. Wij weten, dat Rousseau dikwijls studies maakte in den Jardin
des Plantes; dat hij de gewoonte had in den herfst ontelbare kleine bladen van het
kerkhof mee te brengen, om er den vorm en de kleur van te bestudeeren.
Puvis de Chavannes werkte op dezelfde wijze. Het majestueuze woud dat het veld
afsluit, waar de wetenschappen om de Sorbonne vereenigd zijn, is deels uit een
dennetak, deels uit een eiketak gebot: ‘Ik heb een takje van een eik geplukt, er is een
dicht bosch uit gebot op m'n schilderij.’ ‘Ziedaar het woud van de Sorbonne!’ riep
hij, op een dennetak wijzend.
Volgens den schilder Paul Sérusier, die den douanier gekend heeft, zou deze z'n
landschappen vooral geschilderd hebben naar de omslagen van het Journal des
Voyages. Misschien ook naar de bijvoegsels van den Petit Parisien: hij was eenigen
tijd inspecteur van den verkoop van de Petit Parisien in de kiosken. Zekere tijgers
van Rousseau zouden volgens Apollinaire door den douanier gecopieerd zijn naar
den omslag van een kindercahier.
Het bleef den Duitschen schilder, wijlen P.A. Seehaus, steeds raadsel-
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achtig bij Rousseau, hoe de adem van oudmeester-heerlijkheid in z'n schilderijen
kwam: ‘deze is aanwezig, het onbegrijpelijke is slechts, waarin zij ligt.’ Het scheen
hem twijfelachtig of hij de schilderijen van oude meesters ooit bestudeerd had.
Feitelijks weten wij daarvan thans meer: Rousseau was een primitief kunstenaar,
die niet alleen in den geest de wonderwerken der oud-meesterlijke schilderkunst
onbewust ergens beschouwd en ondervonden heeft. Het is niet waar, wat Louis
Vauxcelles, die Rousseau overigens ook bewondert op zijn manier, schrijft, dat het
geval-Rousseau bewijst, dat het meest onwetende en onbeschaafde wezen een begaafd
kunstenaar kan zijn en dat Rousseau niets wist, nooit las en niet naar het museum
ging.
Talrijke getuigenissen bewijzen op onweerlegbare wijze, dat Rousseau de musea
veel bezocht. Hij bracht zelfs z'n kleine leerlingen naar den Salon, om voor hen critiek
op de geëxposeerde schilderijen uit te oefenen.
Rousseau bezocht het Louvre. Toen hij terugkeerde van een bezoek aan dit museum,
deelde hij z'n vreugde mede aan den dichter André Salmon, die, hem hoorende, wel
wenschte, dat veel jonge kunstenaars zich even gezond en juist van gevoel konden
uitdrukken omtrent de principes-zelve der kunst. Toen hij Rousseau vroeg welke
meesters hem het meest hadden behaagd, antwoordde de oude bewoner van Plaisance
hem woord voor woord: ‘Ge begrijpt, er zijn te veel, men kan zich al de namen niet
herinneren!’
Hij bezocht ook de particuliere exposities der schilders. Paul Sérusier vertelde
hoe, op de expositie die Gauguin van z'n werken voor het tweede verblijf op Tahiti
hield, Degas en de douanier Rousseau elkander van aangezicht tot aangezicht zagen.
‘Ja, - die twee sterren hebben elkander ontmoet.’ ‘Ah! is u dat, Mijnheer Rousseau!’
- zei Degas - ‘ik ken uw werk,’ en hij wachtte een oogenblik, een ros woord zoekend,
dat niet kwam. Maar Rousseau vroeg hem reeds: ‘En u, Mijnheer Degas, waar
exposeert u?’ Degas was dien dag zoo verbluft, dat de conversatie niet werd
voortgezet.
Met groote voldoening bezocht hij den Salon des Artistes Français, waar hij zoozeer
wenschte z'n doeken te zien figureeren; want de douanier Rousseau exposeerde
slechts met weerzin bij de Indépendants. Van de Indépendants van het jaar kende hij
slechts z'n eigen doek goed. Z'n eerzucht was bij de Artistes Français te exposeeren,
op den Salon van Bouguereau, zooals Cézanne zei.
Een onbekend gebleven vrouw richtte tot Rousseau dit vers:
O toi, Henri Rousseau,
Fils aîné du génie,
Débarrasse nous de la côterie
Des Cabanel et des Bouguereau.

en zij onderteekende: ‘Een bewonderaarster, die beeft bij de gedachte aan uw oordeel’.
Maar de dood van Bouguereau maakte op Rousseau-zelf
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een diepen indruk en men zag hem op Montmartre zich kwasten en tubes verschaffen
en bij den verfhandelaar ‘de vleeschkleur van Monsieur Bouguereau’ vragen. En op
den Salon des Artistes Français - hij ontbrak op geen enkele - vond hij in 't bijzonder
smaak in het g e d u l d van Courtois, een andere pompier, wiens zitvleesch hij dus
bewonderde.
Zooals Franz Roh schrijft, zegt Rousseau: ‘Wellicht is alles, ook het meest
huiveringwekkende, een idylle, maar het groote zwijgen, het niet en de dood, zit ook
de idylle in den nek.’ Rousseau's heele kunst is als 't ware de uitdrukking van een
verlangen naar de idylle. Maar in zijn picturale idylles zou men niet als in de litteraire
van een Salomon Geszner bijv. wolven willen zien.
Rousseau ontdekte niet als Caspar David Friedrich de tragedie van, maar in het
landschap: een ruiter jaagt op een tijger en op hun beurt worden verkenners te paard
en te voet door een tijger of luipaard aangevallen, een leeuw verslindt een antilope,
een tijger bespringt een buffel of een jager legt z'n geweer aan op een beer, die in
een landschap van bergen, wateren en boomen als een soort draak een naakte vrouw
met hangend haar en afwerende handhouding schijnt te bewaken (een variatie op het
thema van ‘Rogier bevrijdt Angelica’!)
Maar zooals Delacroix een veldslag als een bouquet rozen schilderde, zoo zijn
deze schilderijen van Rousseau niet minder zachtzinnig en vol van een engelachtige
onschuld dan die oerwoudlandschappen, welke hij stoffeerde met weldenkende
slangenbezweerders, negers, die bananentrossen aan een juk dragen of zelfs
wandelende dames in het costuum van onzen tijd met stroohoed en parasol; met apen
die met oranjeappels gooien of met een melkflesch spelen, flamingos en papagaaien:
de moderne Angelico kon evenmin de hel goed schilderen als de oude!
Het was altijd hemel in z'n ziel en eeuwige lente in zijn Elyseesche landschappen.
Ook hij was in Arcadië, hij leefde in het gouden tijdperk. Op een paar zijner
schilderijen is het tooneel in den hemel; op ‘Eva met de slang’, dat een oude, als een
kluizenaar in een Parijsche voorstad levende man gevoegd had bij een groote hoop
rariteiten, die z'n woning vulden en op ‘Het paradijs’, bewoond door vele kleine
naaktfiguren, paren en rijen, die terwijl God hen ziet, op de maat der muziek van
harp- en fluitspelers dansen in een symmetrisch aangelegde, met paden doorsneden
tuin. Tot welk een monumentaliteit Rousseau's visioenen konden stijgen, bewijst dit
schilderij, door welks stijl men aan de oude mosaïcisten herinnerd kan worden. In
dezen gelukkigen tijd, - gelukkig omdat hij stilstaat -, speelt ook het prachtige
‘L'Heureux quator’: een fluitist, een naakt vrouwtje, een minnegodje en een hond.
(Slot volgt)
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Zweedsche tapijten
door F. Waschnitius
DE Zweedsche weef- en tapijtknoopkunst is tegenwoordig op weg zich een
wereldroem te veroveren. Degenen, die belang stellen in de ontwikkeling van de
moderne kunstnijverheid en de kenners daarvan hebben sinds tientallen van jaren
het oog gericht gehouden op den opbloei van dezen tak van kunstnijverheid in
Zweden; sinds tientallen van jaren hebben de fijnproevers hun moderne woningen
met de producten ervan versierd. En wanneer Zweden met zijn kunstnijverheid sinds
lang een eerste plaats inneemt, dan heeft het die in het bijzonder op het gebied van
de textiel- en tapijtkunst. De technische vaardigheid gaat hier gepaard met een
uitstekenden, zekeren smaak; de producten munten uit door evenwichtig décor en
door schoone samenstelling van heldere, frissche kleuren. Dat zelfs de beste
Zweedsche tapijten tot heden toe echter nog niet de perfectie van de Oostersche
bereiken, is natuurlijk niet te verwonderen. Een duizendjarige weefcultuur, een
duizendjarige traditie in de kunst van verven, een zin voor ornamentiek die den
Oosterschen volken door de eeuwen heen eigen is geweest, een bijzonder oog voor
décor, - dit tot in de diepste lagen aanwezige aesthetische vermogen geeft de
Oostersche tapijtkunst natuurlijk een geweldigen voorsprong. Maar men kan in de
leidende kringen van de Zweedsche kunstnijverheid de meening hooren verkondigen,
dat er maar een op den ingeslagen weg voortgaande - ook economisch ongestoorde
- ontwikkeling van een vijftig jaar noodig is, om Zweden tot het land van de
Westersche tapijtkunst par préférence te maken. Nog is het verschil in prijs tusschen
Zweedsche en Oostersche producten vrij aanmerkelijk, en het zal dat ook wel blijven,
zelfs al hoopt men dat de prijzen van de Zweedsche tapijten bij een voortgezette
ontwikkeling en een verhoogden omzet minder hoog zullen worden, maar de
Zweedsche tapijten, die tot het beste van de moderne kunstnijverheid behooren,
voldoen aan onzen modernen smaak en zin voor kleuren en passen zoo oneindig veel
beter in de moderne Europeesche huizen dan de Oostersche producten, dat dit verschil
in prijs eigenlijk geen rol spelen kan of spelen moest.
Zweden heeft zijn vooraanstaande plaats op dit gebied te danken aan een
eeuwenoude traditie, die niet, zooals in de meeste andere landen van Europa,
afgebroken was, maar waarop het moderne streven verder bouwen kon, - en op een
gelukkige ontwikkeling.
Reeds in den Bronstijd brachten de toenmalige bewoners van Zweden op hun
weefwerk gaarne versiering aan, en tot op den Vikingtijd gaat onze kennis van
Zweedsch weefwerk met figurale voorstellingen terug.
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Kleeding, woning, godshuis werden ermee versierd. Kerkversiering waren in de 11e
eeuw de beroemde ‘bonader’ van Skog, Överhogdal en - omstreeks 1200 - die van
Kyrkas; de beide eerste in Snärj-weefsel, waarin wij reeds Oud-Egyptisch weefsel
uit het jaar 960 vóór Christus kennen. Het lijdt geen twijfel, of we kunnen in de
Oud-Zweedsche weefproducten Oostersche elementen herkennen; wat niet te
verwonderen is. In den Vikingtijd immers stond Zweden om zoo te zeggen in
rechtstreeksche verbinding met het Oosten, d.w.z., afgezien van de verbindingswegen
via de Middellandsche Zee en Midden-Europa, liep de weg van Zweden naar
Byzantium toentertijd rechtstreeks over de vikingrijken in Rusland, die zich van de
Finsche golf tot de Zwarte en de Kaspische Zee uitstrekten. Al vechtende hadden de
vikingen dezen verbindingsweg dwars door het continent geslagen; al handeldrijvende
hebben de kooplieden na hen dien weg verbreed. Tweehonderd jaar lang, van het
midden der 9e tot het midden der 11e eeuw, hebben de vikingen van het Noorden
tot in het Zuiden van Rusland de staatvormende en staatinstandhoudende opperlaag
gevormd, totdat zij in de Slavische en Cassarische stammen opgingen; in deze eeuwen
stonden zij, ofschoon meest op voet van oorlog (reeds in 856 probeerden de
Zuid-Russische vikingen Byzantium te veroveren), toch in voortdurend nauw cultureel
contact met het Byzantijnsche rijk, met het Oosten, en nog eeuwen later hadden de
Byzantijnsche heerschers hun vikingsche lijfwacht. Het is duidelijk, dat langs dezen
weg - afgezien van de buitgemaakte en gekochte goederen, die de vikingen uit de
landen van de Middellandsche Zee mee naar huis brachten - Oostersche tapijten en
weefsels naar het Zweedsche moederland kwamen, en het is ook te begrijpen, dat de
Noordsche vrouwen in haar weefkunst de rijk gedécoreerde producten van het Oosten
zoo goed ze konden nabootsten.
En sinds die tijden tot in onze eeuw heeft zich in Zweden de traditie van de
weefkunst voortgezet. In vergelijking met andere landen bezit Zweden nog heden
ten dage een rijke hoeveelheid mooie oude weefstukken. Overal op het platteland
kan men nog oude kleurig beschilderde kisten aantreffen, die gevuld zijn met van
geslacht op geslacht door erfenis verkregen kostbare wandtapijten, kleeden en doeken,
waarmee men in vroeger tijden bij feestelijke gelegenheden het huis versierde, en
deze weefstukken getuigen van het hooge niveau, waarop deze huisvlijt stond. Maar
niet alleen voor eigen feestgebruik waren deze producten van den huisvlijt bestemd;
wat in lange avonden door vele arbeidzame handen vervaardigd werd, artistieke
weefsels en tapijten door de vrouwen, eenvoudige, maar mooi versierde
gebruiksvoorwerpen door de mannen, in één woord de producten van den ‘hemslöjd’,
waren tot lang nog in den nieuwen tijd een noodzakelijk bestanddeel van de productie
van het land en van het geheele economische systeem. Deze producten vonden op
de markten, die
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van oudsher in bepaalde landstadjes en dorpen gehouden werden, goeden afzet.
Met de 19e eeuw kwam de industrialiseering over Europa, en wij allen weten,
welk een afbreuk deze aan den huisvlijt deed; in bijna alle Europeesche landen kreeg
ze den doodsteek, begon te kwijnen en stierf weg. De traditie was afgebroken. En
daarom hebben ook alle bemoeiingen en alle pogingen, die men heden ten dage
onderneemt om den huisvlijt nieuw leven in te blazen, een harden strijd te strijden
en betrekkelijk zoo weinig succes.
Anders in het Noorden, in het bijzonder in Zweden. Hier had een gelukkige
samenloop van omstandigheden plaats. Natuurlijk ging ook hier de huisvlijt snel
achteruit. Maar ten eerste kwam de industrialiseering wat later en nam niet zulke
proporties aan, de bevolking is dunner, woont meer verspreid; eer de schadelijke
invloed doordringen kon in de afgelegen dalen en tot de eenzame hofsteden en
woonplaatsen, om de laatste resten van de levende volkskunst te vernietigen, had de
reactie, de tegenbeweging zich reeds krachtig verheven. En goed voorbereid was de
bodem door het werk van de volkshoogescholen, die hun leerlingen tot in den jongsten
tijd uitsluitend uit den boerenstand recruteerden, en die in den geest van hun genialen
stichter N.F.S. Grundtvig zich ook ten doel stelden den zin voor historie en
cultuurhistorie, voor de aan traditie gebonden volkscultuur, waarin de eigen aard en
het bijzonder karakter van een volk aan den dag treedt, bij den boerenstand aan te
kweeken en te versterken; en die op hun leerplan aan het practisch onderwijs in
hemslöjd een plaats gaven. Al mogen ook op ander gebied de waarde van de resultaten
van de folkehöjskole-beweging in den loop van den tijd aanvechtbaar gebleken zijn,
op d i t gebied heeft de volkshoogeschool ontegenzeglijk mooi werk verricht.
Op de theorieën van Ruskin en Morris bouwt de Zweedsche weefkunst; als reactie
tegen de industrialiseering is ze ontstaan; ze is de eenige beweging op
kunstnijverheidgebied in Europa, die in staat is geweest het programma van de leiders
in voldoenden omvang en met voldoende levenskracht te verwerkelijken. Dat het
haar gelukt is, de oude, door de industrialiseering ten doode gedoemde
productievormen nieuw leven in te gieten en daardoor den algemeenen smaak op
een aanzienlijk hooger peil te brengen, heeft zijn grond, behalve in het reeds boven
genoemde feit, dat de industrialiseering in Zweden nog niet alles vernietigd had, toen
de reactie intrad, ook zonder twijfel hierin, dat het Zweedsche streven parallel liep
met een algemeene cultuurhistorische belangstelling, die een eeuw tevoren in Europa
opgekomen was en die tot op de Duitsche Romantiek terugvoert. In de meeste landen
was deze belangstelling zuiver wetenschappelijk, in het Noorden komt zij krachtig
in het concrete tot uiting. De ideeën van de Duitsche Romantiek werden door de op
de werkelijkheid gerichte Skandinaviërs in practische daden omgezet; we noemden
reeds de oprichting van de folkehöjskoler, we noemen nog den naam van Artur
Hazelius (1833-1901),
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die in 1872 ‘Skansen’ in Stockholm stichtte, het groote nationale cultuurhistorische
openlucht-museum, dat nog steeds als voorbeeld geldt en nergens geëvenaard is.
Op de Weensche tentoonstelling van 1873 waren eenige kant- en weefstukken,
door boeren vervaardigd, naast eenige andere uitgestald - ze trokken de bijzondere
aandacht. Jakob von Falke zei ervan, dat ze de geheele Europeesche industrie tot
voorbeeld konden strekken. Het succes, op deze tentoonstelling behaald, bracht
eenige Zweedsche vrouwen ertoe, een vereeniging te stichten, die ten doel had, den
Zweedschen textielen huisvlijt op den grondslag van de oude nationale volkstradities
verder te ontwikkelen. In 1874 werd de vereeniging ‘Handarbetets vänner’ (vrienden
van het handwerk) gesticht, jarenlang de eenige, die de Zweedsche textielkunst
trachtte te bevorderen. Daarnaast ontstond een beweging, die den ‘hemslöjd’ omhoog
wilde brengen. In 1899 werd de ‘Förening för svensk hemslöjd’ gesticht, en het is
pas d e z e vereeniging geweest, die den volkschen huisvlijt, den huisvlijt van de
boeren nieuw leven heeft weten in te blazen. Wel had de nieuwe
kunstnijverheidbeweging in de voorafgaande 25 jaren haar eerste en krachtigste
impulsen uit het natuurlijke, frissche volkskarakter gehaald, maar langzamerhand
was zij verder van het volk af komen te staan, zij leefde haar eigen leven, werd een
verfijnde slöjd van de hoogere klassen, slechts voor betrekkelijk weinigen toegankelijk
en voor betrekkelijk weinigen van beteekenis. De a r t i s t i e k e belangen waren voor
de beweging de hoofdzaak; vooral uit dezen hoofde had zij zich met den volkschen
huisvlijt ingelaten. De artistieke qualiteit van de nieuwe kunstnijverheidproducten
echter maakte ze duur; dat kostbare karakter eischte een rijke omgeving, en zoo werd
de band met de kleine, bescheiden woningen verbroken en de weg naar de groote
huizen gevonden; die sierde ze, de kleine liet ze leeg, ten prooi aan de minderwaardige
massa-fabricage.
En wederom zou een tentoonstelling van belang zijn voor de Zweedsche
kunstnijverheid. De Stockholmsche tentoonstelling van 1897 teekende krachtig
protest aan tegen de gevaren, die van de zijde der industrialiseering dreigden. Alle
o u d e volksslöjd, die hier tentoongesteld werd, toonde onmiskenbaar duidelijk het
artistieke vermogen van het volk, een gezonden, frisschen zin voor kleuren, een
onbewuste zekerheid in de versiering, hooge technische vaardigheid, - toonde, hoe
nauw verbonden de slöjd was met het Zweedsche volksleven; de producten van den
n i e u w e n hemslöjd daarentegen lieten een onzeker zoeken, een achteruitgang zien,
den eersten gevaarlijken invloed van de goedkoope massa-productie, - toonden, dat
de volksche hemslöjd niet langer aan zichzelf mocht worden overgelaten. Een sturende
hand was noodig, die er zorg voor droeg, dat zich bij de technisch begrensde
mogelijkheden een solide, eenvoudige volksvlijt ontwikkelde, die zich bij de tradities
aansloot en waarvan de
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producten door het volk zelf gebruikt werden. Daarnaast zou ze aan de meer verfijnde
behoeften van de burgers tegemoet kunnen komen en daardoor voor den producent
een goede bron van inkomsten worden. Nu was de ‘Förening för svensk hemslöjd’
op haar post. De economische kant kwam naar voren, en weldra deed zich een even
krachtig cultureel als artistiek streven bij haar gelden, zoodat men wel zeggen kan,
dat het d e z e vereeniging is geweest, die het meest gedaan heeft voor het bewaren
van de oude Zweedsche textielcultuur.
Een andere leidende vereeniging op dit gebied is de ‘Svenska
hemslöjdföreningarnas riksförbund’ (gesticht in 1912), die een centraal orgaan is en
den band vormt tusschen de verschillende locale huisvlijtvereenigingen in de
Zweedsche provincie. Zij wil den hemslöjd bewaren en ontwikkelen op den ouden
grondslag der volkskunst, in de rijke veelvuldigheid die door de verschillende locale
tradities gegeven is.
Deze l o c a l e tradities worden bepaald door de geografische ligging en door den
aard van de streek, door u i t - en i n w endige invloeden. Onder uitwendige invloeden
is te verstaan de invloed van buitenaf, van het buitenland; de eerste stilistische
grondslag van de Zweedsche textielkunst lag immers in het buitenland. De
Oriëntaalsche invloeden in den Vikingtijd vermeldden wij reeds, maar die invloeden
hielden zeker niet met den Vikingtijd op. Over het algemeen echter is het moeilijk,
de stilistische invloeden tot hun punt van uitgang te vervolgen. Men weet b.v. dat de
patroonboeken, waaraan een aantal weefstukken uit de 18e eeuw ontleend zijn, uit
Duitschland ingevoerd zijn; daarentegen is het onmogelijk vast te stellen, langs welke
wegen de middeleeuwsche weefpatronen naar Zweden gekomen zijn. Voorzoover
bekend, stamt een groot aantal ervan uit Italië; welke echter over Duitschland kwamen
en welke op hun weg naar het Noorden langeren tijd in Duitschland zijn blijven
hangen, is niet meer uit te maken. In elk geval werden door de hoogere standen veel
weefsels uit het buitenland ingevoerd en, buiten gebruik geraakt, kwamen ze dan bij
de boeren terecht, waar ze nagebootst, maar ook tegelijk vereenvoudigd werden,
zoodat ze mettertijd een origineel karakter verkregen. En bij dit proces spraken de
inwendige invloeden, de aard van de streek, hun gezaghebbend woord mee; en zoo
gebeurde het, dat de stijlinvloeden uit het Oosten, uit Italië, Duitschland, Frankrijk
en de Nederlanden langzamerhand geassimileerd en zelfstandig vervormd werden,
zoodat ze een rijke landkaart te zien gaven, waarop iedere streek haar bijzonder
karakter, haar bijzondere kleur kreeg. Het is immers vanzelfsprekend, dat zich in
den loop der eeuwen in de arme hutten van het eenzame, boschrijke Norrland een
andere stijl moest vormen en ontwikkelen dan in de rijke boerenwoningen van het
weelderige Schonen; het vroolijke, van poëzie doortrokken Värmland, de streek waar
Gösta Berling thuishoort, de provincie waar de
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grootste dichters van Zweden geboren zijn, vertoont in zijn weefwerk een rijkdom
van ornament en opgewektheid van kleur, die, evenals de streek zelf, romantische
idylle aan mannelijke kracht paart. De weefsels van het armelijke Norrland zijn ook
arm wat hun materiaal betreft; de patronen zijn eenvoudig, de kleuren bijna dof. Het
gezegende, vruchtbare Schonen, de zuidelijkste provincie van Zweden heeft ook de
rijkste textiele kunst. Deze provincie was de poort naar het continent; over
Denemarken kwamen de buitenlandsche invloeden Zweden binnen.
Een groot verschil is er dus te constateeren in het weefwerk van Schonen en dat
van het overige Zweden, maar ook zelfs is er een aanmerkelijk verschil in de
producten van de twee hoofdgedeelten van deze provincie, in die van het Malmöhusen die van het Kristianstad-district. Slechts in het eerstgenoemde treffen we de
hooggewaardeerde ‘flamskvävnads’ aan, de Vlaamsche weefsels, die in den laatsten
tijd weer zeer in de mode komen en met de mooiste gobelins te vergelijken zijn.
Daarin heerscht een overvloed van motieven: alle mogelijke vogels, door weelderige
bloemen omgeven, eenhoorns, roode leeuwen of de levensboom vormen het rijke
décor. De voornaamste zetel van de Vlaamsche weverij was in vroeger dagen de
streek om de stad Lund, en dessin en décor van deze weefsels laten geen twijfel over,
of ze hebben den invloed ondergaan van de rijke ornamentversiering van den
Romaanschen dom daar ter plaatse.
Even rijk als de l o c a l e verschillen zijn de t e c h n i s c h e . De Zweedsche
weefkunst kent nog heden ten dage een groot aantal technieken, van de
allereenvoudigste tot de Oriëntaalsche knoopwijze. Wij beginnen met de
‘flamskvävnads’ met hun rijke décor, waarvan wij zoo juist spraken. De flamskvävnad
is de eenige weefwijze die nog op den rechtopstaanden weefstoel wordt uitgeoefend.
De draden worden dan door één deel van het patroon getrokken, dan door een ander,
maar niet met een inslag over de geheele breedte zooals bij het ‘röllakan’, waarover
wij nog te spreken komen. In plaats van de arceering van de tapijtweverij, waardoor
toonovergangen en nieuwe kleurtonen bereikt worden, vindt men bij de flamskvävnads
eenvoudig tusschengevoegde randen van een andere kleur. Deze wijze van weven
werd, zooals de naam ook aangeeft, uit Vlaanderen ingevoerd. Koning Gustaaf Wasa
liet in de eerste helft van de 16e eeuw Vlaamsche wevers naar Zweden komen, om
tapijten voor zijn kasteelen te weven en deze kunst ook aan anderen te leeren. Een
aantal dessins van dezen tijd verraden duidelijk den Vlaamschen oorsprong, terwijl
andere aan Byzantium of aan Sarraceensche kunst uit de landen om de Middellandsche
Zee doen denken. Of, en in hoeverre deze in de 16e eeuw verouderde motieven
tegelijkertijd over West-Europa naar Zweden zijn gekomen, laat zich niet vaststellen.
De techniek van de flamskvävnads is overigens dezelfde als die van de oude Koptische
weefsels.
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Een andere, vooral in Schonen, op Zuid- en West-Gotland, maar ook in andere deelen
van Zuid-Zweden toegepaste techniek heet ‘röllakan.’ Het is bijna dezelfde techniek
als die van de Oostersche kelims. Röllakan heeft een glad ripsweefsel, maar gesloten
en dubbelgeknoopte kleurstrepen aan den zelfkant. De naam is te verklaren uit het
middeleeuwsche Zweedsche woord ‘ryglakan’, ruglaken, dat een wandtapijt achter
een bank beteekent. Van het gebruiksvoorwerp is de naam op de techniek overgegaan.
Röllakan behoort tot de weefsoorten die de rijkste dessins hebben, maar in
tegenstelling met de flamskvävnads is het dessin geometrisch; het motief bestaat uit
een hert, een haan, een zwaan of een ander dier, aangebracht in een achthoekige
omlijsting. De kleuren zijn zeer rijk, in het algemeen rood en geel, op een blauwen
of groenen grond. De geschiedenis van het röllakan in Zweden is nog niet onderzocht.
Dessin en naam wijzen echter op de vroege middeleeuwen; de techniek met den
dubbelen knoop houdt men in Europa voor tamelijk laat. Weliswaar komt ze, eveneens
reeds in de middeleeuwen, bij Vlaamsche tapijten voor, aan de eene zijde van smalle,
over 1 of 2 draden loopende gedeelten, maar overigens werden de zelfkanten niet
afgemaakt, om later dichtgenaaid te worden. Pas de weefstukken van Gobelin en
Beauvais hebben den dubbelen knoop toegepast, om den zelfkant daarmee af te
sluiten.
Op Koptisch weefwerk zijn de figuren dikwijls door zuiver geometrische randen
omgeven, - wat te vergelijken is met de eenvoudigste wijze van röllakan. In Duitsche
musea kan men middeleeuwsche röllakan-weefstukken aantreffen, gewoonlijk met
eenvoudig dessin en niet met dubbele-knoop-zelfkant, terwijl aan röllakan verwante
weefsels, behalve in Noorwegen, IJsland, Estland, in Zuid-Rusland, den Balkan,
Tunis, Marokko, ook te vinden zijn in gedeelten van Kaukasië, in Klein-Azië (kelims)
alsook in Centraal-Afrika, Noord-China, Peru, westelijk Noord-Amerika,
Nieuw-Zeeland.
In tegenstelling met het rips-oppervlak van het röllakan en flamskvävnad heeft
‘dubbelvävnad’ een oppervlak als bij linnen. Twee weeflagen dekken elkaar,
afwisselend op den rechten kant, in aansluiting bij de wisseling van het dessin. De
beide weeflagen hangen dus alleen in de contouren van het dessin samen, die derhalve
in groot aantal en wisselend van vorm moeten voorkomen, wat een rijkdom van
patroon voor deze weefsels ten gevolge heeft.
De grond is gewoonlijk in donkerder, het dessin in lichter kleur gehouden, b.v.
roode en witte wol, of groene wol en wit linnen garen. Verder naar het Noorden past
men ook 3 of 4 kleuren toe, een lichtere, b.v. geel voor het patroon, en gestreept of
geblokt weefsel in blauwbruin of roodbruin als grond. Deze techniek komt reeds
voor bij wandtapijten uit de middeleeuwen (b.v. de reeds genoemde Kyrkas-bonader
uit de 12e eeuw) en men weet uit inventarisopgaven, dat dubbelvävnads in de 16e
eeuw in paleizen
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en kasteelen zeer veel voorkwamen. De patronen waren prachtig en rijk; te vermelden
zijn: ‘griffioenen en leeuwen’, ‘eenhoorns’ en ‘draken,’ ‘eikenloof en vogels,’ enz.
Als volkskunst is het dubbelvävnad in een betrekkelijk klein gebied bewaard gebleven,
n.l. in Bohuslän, Jämtland, Härjedal en Noord-Halland, waar het uitsluitend in dessins
van de middeleeuwen en van de 16e eeuw gewerkt werd. Als motief uit deze streek
vermelden wij: ‘de wijze en dwaze maagden’; het Christus-monogram; de
Byzantijnsche dubbele adelaar, door gevleugelde draken omgeven; een dier dat op
een harp speelt. Dubbelvävnads treft men in Noorwegen uit de middeleeuwen en tot
uit de 18e eeuw toe aan, - en onder Peruaansche weefsels.
De eigenlijke k n o o p k u n s t heeft twee varianten, die men in Zweden ‘r y a ’ en
‘f l o s s a ’ noemt. De naam flossa beteekent ‘vlossig’; de geknoopte draden zijn als
bij de Oostersche tapijten zeer kort geschoren en dicht aaneengesloten. Bij een rya
zijn er tusschen den geknoopten inslag tien tot vijftien gewone inslagdraden geweven
en de geknoopte draden zijn zoo lang, dat ze dezen geweven inslag bedekken. Zoo
lijkt het of de geknoopte draden in rijen onder elkaar liggen. De knoopdraden worden
van te voren op eenzelfde lengte geknipt, ze zijn van wol in één kleur, meestal echter
in meer kleuren. Het grondweefsel kan geheel of gedeeltelijk van hennep, linnen of
wol zijn.
Zoo goed als overal in Zweden treft men flossa's van een of andere soort aan,
vooral echter in ‘rya’-soort.
De rya's behooren wegens hun veelvuldige technische mogelijkheden, hun groote
verbreiding en hun historisch hoogen ouderdom tot de meest bekende Zweedsche
weefsels.
Reeds het Oud-Zweedsche woord ryia, dat langharig beteekent, maakt het
waarschijnlijk, dat er reeds in zeer vroegen tijd geknoopte doeken in Zweden
voorkwamen. Oorspronkelijk echter werden de ruige rya's door de boeren niet als
tapijten, maar als dekens op de bedden gebruikt; ze worden in de regels van het
klooster van Vadstena uit de 15e eeuw naast vachten als verwarmende beddedekens
genoemd. In de 16e en 17e eeuw waren rya's bij de hoogere standen bijzonder geliefd;
later werden ze echter uitsluitend door de eenvoudigen gebruikt, totdat ze in onze
dagen zich weer in de gunst van de liefhebbers van textiele kunst zijn gaan verheugen.
In den aanvang waren ze vermoedelijk van een patroon in natuurlijke kleur voorzien,
later van een eenvoudig décor, dat zich op de bovenste dwarszijde concentreerde;
nog later van geometrische motieven. Met de 18e eeuw treedt een ander type op, dat
zijn décor ontleent aan de kruissteekpatronen van dezen tijd, aan de borduur- en
patroonboeken. Dit type schijnt zijn oorsprong te hebben genomen in Uppland, dat
de rijkste rya-provincie was, en breidde zich naar alle richtingen, vooral noordwaarts
uit, terwijl het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

314
vroeger genoemde type zich in Midden- en Zuid-Zweden handhaafde. De
rya-weefkunst heeft ook haar weg naar Finland gevonden. De eeuwenlange oefening
heeft gemaakt, dat er een groote handigheid bij dit werk verkregen werd, men kon
op beide zijden nopjes (knoopen) maken, een techniek, die waarschijnlijk uit Finland
naar Zweden gekomen is - een soort van terugwerkende invloed dus.
Behalve de rya, waarbij over de geheele breedte van het grondweefsel knoopdraden
(noppen) werden aangebracht, is er nog een andere soort, de zoogenaamde
‘halvflossa’, waarvan de versiering uit flossa (vlossigheid, noppen) met gewone
smyrnaknoopen bestaat, tusschen welke versiering door de ripsgrond van het weefsel
te zien is. In Schonen werd in latere tijden uitsluitend deze techniek van halvflossa
toegepast.
In Denemarken heeft men bij het openen van graven uit den Bronstijd mantels en
andere weefsels in flossa-techniek gevonden. In Sakkara in Egypte heeft men een
flossa gevonden uit den tijd van ± 300 vóór Christus. Koptische weefsels in flossa
kent men uit de 3e tot 8e eeuw. In den dom te Quedlingburg zijn flossa's met figuren
erop bewaard, die tegen het eind van de 12e eeuw te dateeren zijn. De flossa-weefsels
zijn zeer verbreid. Ze komen voor aan de Zwarte Zee en in Klein-Azië, in Kaukasië,
gedeelten van Indië, Midden-Azië, Noord-China, Japan, Noord-Afrika, op het
Pyreneesche schiereiland. Vooral in het Islamitische cultuurgebied hebben de
flossa-weefsels een groote rol gespeeld.
Deze hier genoemde en nader beschreven weeftechnieken zijn de in de Zweedsche
volkskunst het meest toegepaste. Van andere noemen wij ‘munkabälte’, ‘upphämta’,
‘krabbasnar,’ ‘halvkrabba,’ dukagang,’ dat alle weefsels zijn met ingeslagen of
ingeknoopte patroondraden op een linnen of ripsgrond. Dukagang herkent men aan
de in de lengte loopende strepen in de patroongedeelten, die aan de weefsoort haar
naam gegeven hebben (Oud-Noorsch doki = streep); bij de halvkrabba bestaat het
patroon uit kleine blokjes. In deze beide technieken bestaan eigenaardige en antieke
patronen, in dukagang een serie monumentale muurkleeden uit Schonen. Op
sier-(pronk)handdoeken uit Blekinge komen soms verhalende, soms ook bijbelsche
thema's voor.
Kort vermelden wij ook nog de mooie, fantasierijke, veelkleurige
wolborduurstukken, die een interessante groep vormen en de dragers zijn van
middeleeuwsche tradities, in het bijzonder de in den kettingsteek en kruissteek
vervaardigde.
Uit ouden en nieuwen tijd heeft men mooi bewerkte kleeden en wandtapijten (twee
heel bijzondere uit 1684 en 1691) die ook als vloerkleeden dienst kunnen doen.Uit het bovenstaande overzicht hebben wij kunnen zien, hoe rijk en veelvuldig
wat stijl en techniek betreft de oude tradities van de Zweedsche
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weefkunst zijn, en hoe iedere streek in de producten van haar huisvlijt, in haar
weefkunst een eigenaardig karakter vertoont, dat de locale hemslöjdvereenigingen
in stand trachten te houden. Door permanente tentoonstellingen, waar alle weefsels
en patronen van de streek te zien zijn, houden zij de traditie hoog en stellen zij die
den tegenwoordigen weefsters ten voorbeeld. Men denke echter niet, dat dit streven
voor het behoud van de oude tradities iets gemeen heeft met een archaïstisch
conservatisme als in de heden ten dage bekende zoogenaamde ‘boerenkunst’ - dat
men doode cultuurvormen tot nieuw leven wil wekken. In geenen deele. Bij alle
piëteit voor het oude is de blik van de hemslöjdbeweging toch geheel en al naar de
toekomst gericht; het beste bewijs hiervoor is, dat de tegenwoordige producten van
den textielen huisvlijt bijzonder goed in de moderne huizen passen. Juist kan men
de hemslöjdvereenigingen er in de eerste plaats voor prijzen, dat zij den boeren-wevers
begrip hebben bijgebracht van de eischen van den modernen kooper. De oude tradities
zijn bewaard, maar tegelijkertijd gemoderniseerd, aan den modernen smaak aangepast.
Zulk een moderniseering van den stijl van den Zweedschen huisvlijt kon met een
dergelijk succes alleen doorgevoerd worden onder een krachtige leiding, en deze
leiding is den bewoners van het platteland door de hemslöjdvereenigingen gegeven.
Dit bewaren van en aanknoopen aan de oude tradities heeft de hedendaagsche
Zweedsche textielkunst haar grooten stilistischen rijkdom gegeven, waarvan men
een denkbeeld krijgen kan op de permanente verkooptentoonstelling van den
Rijksbond van den Zweedschen hemslöjd te Stockholm, waar het grootste gedeelte
van de Zweedsche districten, in het geheel 18, met de producten van hun hemslöjd
vertegenwoordigd zijn. De compositie van de verschillende tapijten toont, hoeveel
nut de textielkunst van elke streek uit de oeroude volkskunst van haar district
getrokken heeft. Uit het patroon is te zien uit welke streek van Zweden het werk
stamt, en dit geldt niet alleen voor den arbeid, door de boerenbevolking vervaardigd,
maar ook voor den arbeid van de vooraanstaande weefkunstenaressen. - Zoo is in de
röllakan-tapijten van de ook in het buitenland zeer bekende Märta Maas-Fjetterström,
wier studie zich allerminst tot de Zweedsche volkskunst alléén beperkte, toch nog
duidelijk oude Schoonsche traditie te herkennen.
Zeer belangrijk voor het bewaren van de oude traditie in de textiele kunst en dit
aanpassen aan den modernen tijd zijn ook, behalve de cursussen, door de
hemslöjdvereenigingen georganiseerd, de Zweedsche w e e f s c h o l e n , opgericht
door particulieren, vaak met steun van de hemslöjdvereeniging, bij voorkeur in een
streek waar de oude traditie nog levend was. In alle onderdeelen van de textiele kunst
worden de leerlingen er onderricht, in de verschillende technieken van wolweef- en
knoopkunst, in het linnen- en damastweven, vaak ook in borduurkunst en in het
weven
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en vlechten van band. De locale traditie staat in de scholen op den voorgrond, maar
een algemeene, van het locale onafhankelijke kennis op het gebied van de textielkunst
wordt den leerlingen daarnaast bijgebracht. Een groot aantal van dergelijke
weefscholen bezit Zweden, en een groot aantal werksters en leeraressen hebben er
haar opleiding gekregen. En ook buitenlandsche leerlingen melden zich vaak aan.
De oudste is Johanna Brunsson's weefschool, die reeds in 1873 in Färgelanda in
Dalsland gesticht, en in 1897 naar Stockholm verplaatst werd. Na den dood van mej.
Brunsson nam haar langjarige medewerkster Alma Jacobsson de leiding van de school
over. Andere medewerksters daaraan zijn de bekende Hildegard Dinclau, Hedwig
Maas, Eivor Fischer en Barbro Lundberg-Nilsson.
Alle weefscholen op te sommen zou ons te ver voeren, ook al zouden wij ons
beperken tot de beste en meest bekende; maar een paar namen van weefkunstenaressen
willen wij noemen. De meeste tapijten van de ‘Förening för svensk hemslöjd’ zijn
of door Märta Maas-Fjetterström of door Märta Gahn ontworpen, wier stijl minder
streng is, maar haar tapijten hebben een teere kleurschakeering.
Onder de kunstenaressen van de ‘Förening handarbetets vänner’, die niet meer
den huisvlijt als gebied van werkzaamheid heeft, is te noemen de leidster van de
vereeniging, Carin Wastberg; haar composities, vooral voor muurkleeden in de
gobelintechniek geven meestal symboliek te zien. Gevoelig zijn ze, maar tegelijk wat typisch Zweedsch is - sterk decoratief; de kleuren zijn bijna aquarelachtig.
Maja Sjöström heeft van de Zweedsche weefkunstenaressen de rijkste fantasie;
haar werd indertijd opgedragen, de tapijten voor het Stockholmsche raadhuis te
maken.
Agda Österberg vertegenwoordigt als de jongste in dezen kring, waartoe ook nog
M. Adelborg, M. Andersson en G. Ekman behooren, de modernste richting; zij heeft
gewaagde, zeer bonte, doch nooit grove kleuren.
Met de zeer bekende Elsa Gullberg werkt een geheele staf mede, o.a. Märta Afzelius
en Alf Munthe.
Annie Frykholm heeft een zeer goeden naam onder de Zweedsche
weefkunstenaressen; een groote kracht was ook de te vroeg gestorven Thyra
Grafström, Haar levenswerk wordt echter door haar vroegere medewerksters
voortgezet onder den naam van ‘Thyra Grafströms f.d. medarbetare.’Ook de religieuse textielkunst wordt in Zweden beoefend; de leidende werkplaats
daarvoor is Lizium met Agnes Branting als leidster.
Pogingen van den laatsten tijd, om geweven stoffen voor puur architectonische
doeleinden toe te passen, zijn zeer geslaagd. In het nieuwe Stockholmsche
concertgebouw werd een door Einar Forseth ontworpen en door
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Elsa Gullberg uitgevoerde geweven fries aangebracht; en in een nieuw bioscooptheater
te Stockholm een door Alf Munthe ontworpen en in de werkplaats van Thyra
Grafström uitgevoerde fries van fluweel.
De textiele huisvlijt en de textiele kunst staan in Zweden in bloei, en de producten
vallen er in den algemeenen smaak; de belangstelling ervoor in Zweden is zoo groot,
dat men als het ware op den dag wacht, waarop ze de slap gedreven, smakelooze
textiel i n d u s t r i e of materiëel of moreel overwonnen zal hebben.
De ontwikkeling van de Zweedsche textielkunst bewijst, dat de juiste weg betreden
werd: geen k u n s t v o o r w e r p e n moeten gemaakt worden, die slechts voor de
weinigen zijn - op dien weg, die naar snobbisme leidt, bevindt zich tegenwoordig de
Fransche kunstnijverheid - maar er moeten w a r e n geproduceerd worden, die d e
m a r k t op een hooger peil kunnen brengen, - en dezen weg ging de Zweedsche
beweging van den beginne af, begunstigd door de omstandigheden. Langs dezen
weg dien zij ging is een kunstnijverheid-cultuur v o o r h e t g e h e e l e v o l k bereikt,
zooals men die nergens, in geen ander land aantreft. De ontwikkeling in de toekomst,
het conflict met de industrie kan men met gerustheid tegemoetzien.
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Spinoza
bij de 300ste verjaring zijner geboorte
door W.G. van der Tak
‘EN hoewel het voor een boek, in 't welk het geen, dat daar in is begrepen,
meetkunstiglijk betoogt word, van geen groot belang is, dat men weet van wie de
Schrijver is gesproten, en hoedanig zijn leven heeft geweest; zo hebben wy echter
goet geacht, dit weinige, voor zo veel zijn leven betreft, van hem te zeggen: ....’
Aldus de uitgevers van Spinoza's Nagelate Schriften in de daaraan toegevoegde
voorrede, welke dan ook slechts een uiterst sober levensbericht van den wijsgeer
inhoudt. Dat zij de persoon van den schrijver nochtans niet geheel en al voor de
wereld verborgen wilden houden, mag een lofwaardige daad van piëteit geacht
worden; het was niet gehandeld in den geest van Spinoza zelven, die verboden had
zijn naam op het titelblad te vermelden. Wijst zulks op de afwezigheid van eerzucht
en ijdelheid, tevens houdt het een bevestiging in van de overtuiging, welke Spinoza
aangaande het karakter zijner philosophie bezat. Om in de wetenschap van Euclides
te kunnen doordringen, behoeft men geenszins het leven, de voorbereiding of de
zeden van den auteur te kennen, noch te weten in welke taal, voor wie of wanneer
hij geschreven heeft: de meetkunde handelt over onvoorwaardelijk en onafhankelijk
bestaande zaken; over eeuwige waarheden, welke uit en door middel van zich zelve
moeten worden begrepen. Desgelijks geldt voor de wijsbegeerte, zooals deze door
Spinoza werd verstaan; de overeenkomst van diens systeem met de wiskunde gaat
verder dan het feit, dat hij zijn hoofdwerk, de Ethica, naar geometrischen trant indeelde
in definities, axiomata en stellingen met hare bewijsvoeringen. De Ethica heeft tot
onderwerp volstrekt en algemeen geldende wetten; normen derhalve, aan tijd noch
plaats gebonden.
Niettemin, zonder thans ganschelijk te willen vervallen in de sedert bijkans een
eeuw zoo geliefde wijze van verklaren volgens historische lijnen - 's menschen neiging
uit zijn afstamming; de werkzaamheid van zijn geest uit de omstandigheden,
waaronder hij leefde - moge worden erkend, dat het tot verruiming van onzen blik
niet alleen, maar bovenal tot verdieping van ons inzicht in de onvergankelijke
waarheden kan strekken, wanneer wij in staat zijn na te gaan, hoe het genie zijne
gedachten uit haar tijdelijke en nationale gebondenheid overbracht naar de spheer
der eeuwigheid. Want ook het genie schept niet: het is slechts oorspronkelijk in de
wijze, waarop het voorhanden zijnde voorstellingen bearbeidt. In deze overweging
kan een beschouwing van Spinoza's leven haar rechtvaardiging vinden.
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Het mag een roem van den geest geacht worden, dat het leven van hen, wier gedachten
de wijdste draagkracht hadden, vaak een zoo weinig uiterlijk grootsch verloop heeft
gehad. Bekrompen, klein-burgerlijk, zijn ook de levensomstandigheden van Spinoza
geweest. Zijn weinig blijde jeugd bracht hij door in Vlooienburg, de Amsterdamsche
Jodenbuurt, alwaar hij den 24sten November 1632 werd geboren uit Michaël en
Hanna Debora d'Espinoza, beiden afkomstig uit Portugal. Sedert het einde der 16de
eeuw toch hadden verschillende Sephardische, d.w.z. Spaansch-Portugeesche Joden,
den druk der Inquisitie ontvluchtend, zich als Portugeesche kooplieden met hunne
gezinnen te Amsterdam gevestigd. Hier bleek het weldra mogelijk het hun in Portugal
gewelddadig opgedrongen Christendom af te leggen en een nieuwe Joodsche
gemeenschap te stichten, welke door het stadsbestuur, dat vrijheidszin aan een
welbegrepen handelsbelang paarde, niet alleen geduld, maar tegemoetkomend
bejegend werd. Zij vormde het milieu, waarin de toekomstige wijsgeer zijne eerste
indrukken ontving; waarbinnen ook tot zijn vijftiende levensjaar zijn belangstelling,
verdeeld tusschen huisgezin, school en synagoge, vrijwel beperkt bleef. Daarna zou
zijn blik zich verruimen. Dit geschiedde echter in gansch anderen zin dan verwacht
kon worden. De jonge Bento - of naar den sacralen vorm: Baruch - was voor den
handel bestemd; hij heeft dien ook daadwerkelijk gedreven. Desondanks bleef hij
zich aangetrokken gevoelen tot de wetenschap. Een zijner biographen (Jean
Maximilien Lucas) verhaalt hoe Bento reeds als schoolknaap de rabbijnen verbaasde
door zijn kennis en scherp vernuft; wellicht zagen zij in hem een toekomstig sieraad
der synagoge. Het heeft niet aldus mogen zijn. Zelfstandig bedreven onderzoek der
religieuse en zedelijke levenswaarden zou er toe leiden, dat hij zich innerlijk meer
en meer begon te vervreemden van de godsdienstige gemeenschap, waartoe hij door
geboorte en opvoeding behoorde. Ten einde ons dien geestelijken ommekeer
eenigermate te verklaren, schijnt het noodzakelijk te onderscheiden, wat de aanleiding
daartoe, en wat de oorzaak er van geweest mag zijn; de persoon van den denker zal
ons daarbij duidelijker omlijnd voor oogen treden.
De hier bedoelde aanleiding kan wel in niets anders gelegen zijn dan in het feit,
dat Spinoza onder den invloed, ja, men kan zeggen, onder de machtige bekoring is
gekomen van de gedachten der Renaissance. Deze vernieuwing van het geestelijk
leven, de banden slakend, waarin de scholastiek gedurende eeuwen de menschen
gevangen had gehouden, hield in, dat zij werden terug gevoerd tot het natuurlijke;
opgeroepen werden tot een onderzoek der waarheid in volle vrijheid. Die vrijheidszin,
allerwege een omwenteling teweeg brengend in de godsdienstige, staatkundige en
maatschappelijke overtuigingen, is bovenal tot uiting gekomen in de wijze, waarop
men de Natuur als zoodanig beschouwde. Een nieuwe natuur-
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wetenschap werd geboren, die zich niet langer aan de autoriteit der Heilige Schrift
gebonden achtte, maar zich aan het gezag der wiskunde toebetrouwde. En wat de
wiskunde voor de physica geworden was, kon zij - Spinoza zou het ons leeren - mede
worden voor de metaphysica. Het behoeft niet al te groote verwondering te baren,
dat de nieuwe natuurbeschouwing ook tot den jeugdigen Spinoza kon doordringen.
De Amsterdamsche Joden vormden geen eigenlijk gezegd ghetto: een veelzijdige
aanraking met de overige inwoners was mogelijk niet alleen, maar vond inderdaad
plaats. Daarbij kwam, dat de traditie der Sephardiem, die eenmaal in Spanje
belangrijke maatschappelijke functies vervuld hadden, zoowel als de door hen
gedreven buitenlandsche handel een beletsel vormden om zich op te sluiten binnen
den kring van rechtzinnigheid, waarin de rabbijnen de jonge Amsterdamsche gemeente
vervat wilden houden. Spinoza is dan ook volstrekt niet de eenige geweest, dien de
moderne denkbeelden in conflict brachten met het openbaringsgeloof der Joden;
doorgaans bleek echter de hieruit voortvloeiende breuk met de gemeente niet
onherstelbaar. Gelijk veelal bij de Joden in vroeger tijden het geval was, is het ook
voor Spinoza het Latijn geweest, dat hem den weg tot onrechtzinnigheid opende;
deze taal toch vormde als het ware de poort, waardoor men tot de kennis der profane
wetenschappen kwam, ja het gansche gebied der Europeesche cultuur kon betreden.
Naar luid der overlevering is Spinoza het eerst in het Latijn onderricht geworden
door een Hoogduitschen student; vast staat, dat hij later de Latijnsche school van Dr.
Franciscus van den Enden bezocht heeft. Tot zijn dertiende of veertiende jaar had
hij op de in haar soort voortreffelijke Talmoed Tora school de godsdienstige en
litteraire vorming van den beschaafden Sephardischen Israëliet genoten. Welke
practische bedoeling daarna heeft voorgezeten om grondig Latijn te leeren? Hield
het verband met zijn, door alle oudere biographen aangenomen, aanvankelijke
bestemming voor het rabbinaat? Wij durven niet te beslissen; in elk geval echter
wijst het op zin voor studie en neiging tot wetenschap. Onder de geschriften, welke
thans voor Spinoza open lagen, zijn het vooral die van Cartesius geweest, welke een
duurzame beteekenis voor hem verkregen hebben, hetgeen evenwel niet zeggen wil,
dat hij den inhoud er van gereedelijk aanvaard heeft. Doch bij Descartes, die het
hoogtepunt der moderne wijsbegeerte vertegenwoordigde, vond hij een met de nieuwe
natuurbeschouwing samenhangende metaphysica en psychologie. Voorts schonk
Hobbes hem inzicht in 's menschen natuurlijk recht, terwijl Machiavelli hem een
diepen blik deed slaan in de roerselen en drijfveeren van het menschelijk gemoed.
Ten slotte kan het nader contact, waarin Spinoza kwam met de verschillende uitingen
van geestelijk leven onder de Amsterdamsche bevolking niet bevordelijk zijn geweest
om zijn voor indrukken vatbaar, zij het dan niet bij uitstek gevoelig gemoed binnen
de spheer van der Joden wet
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en traditie gevangen te houden. Naast strenge en rekkelijke Gereformeerden, te
midden van gemoedelijke, ernstige Mennonieten en Collegianten en gestadig
optredende nieuwlichters, ontbraken in de bloeiende stad geenszins Socinianen,
libertijnen en andere voorstanders van heterodoxe gevoelens. Gods bestaan afhankelijk
te stellen van de plaatsing van een enkele komma, gelijk in een algemeen bekend
luifelopschrift geschiedde - ‘Dat Godt Godt is gheloof ick niet onwaerachtigh is
Godt’ - waarlijk, het teekent, naar wijlen Dr. K.O. Meinsma opmerkte, den
geestelijken toestand van het toenmalige Amsterdam beter dan lange redeneeringen.
Edoch, de stuwkracht, die Spinoza van den godsdienst zijner vaderen heeft
afgedreven, moet gezocht worden in het eigenaardige zijner persoonlijkheid: zijn
wetenschappelijken en daarbij wijsgeerigen aanleg. Wetenschap vangt aan, zoodra
de mensch vaste regels in het gebeuren tracht te onderkennen en zich aldus losmaakt
van de poëtische of mythische beschouwing der dingen, volgens welke hij tot dusver
al wat hem omringde zich dacht als bezield met menschelijke gevoelens en
eigenschappen. Zonder het aanvaarden van wetmatigheid is geen wetenschap
mogelijk. Het kenmerkende van wijsbegeerte is zin voor het algemeene. Eensdeels
komt dit op hetzelfde neer: het zoeken naar wetmatigheid; anderdeels echter houdt
het in, dat men zich deze wetmatigheid niet beperkt denkt tot een bepaalde groep
van verschijnselen, maar haar aanwezig acht in de wereld als geheel. Wanneer evenwel
de man van wetenschap binnen het door hem bearbeid gebied van menschelijk kennen
uit de waargenomen feiten tot een wetmatig gebeuren besluit, poogt daarentegen de
wijsgeer uit enkele hem ingeboren en daardoor als waarheid aanvaarde beginselen
het wereldgebeuren te verstaan. Aldus het eigenaardige van Spinoza's geestesrichting,
die derhalve in de eerste plaats metaphysisch is, dat wil zeggen - afgescheiden van
de historische verklaring van dit woord - strevend naar een wetenschappelijk
gefundeerde wereldbeschouwing. Hiermede verbond zich een factor, die bepaaldelijk
uit Spinoza's afstamming te verstaan is; wij bedoelen de toepassing zijner metaphysica
op het menschelijk leven. Van oudsher heeft bij de Joden het aardsche leven op den
voorgrond gestaan; hierop was de door Mozes op den Sinaï ontvangen Wet gericht;
hieraan hebben de leeraren der Synagoge, de Phariseën, en de uit hen voortgekomen
opstellers en uitleggers van den Talmoed, de Rabbijnen, steeds vastgehouden. Een
zich verdiepen in het wezen Gods was den Joden van huis uit vreemd, doch angstvallig
hebben zij gewaakt tegen overtreding of veronachtzaming van de 613 voorschriften
der Wet. Hun godsdienst betrof, gelijk gezegd, inzonderheid het aardsche leven, en
nimmer heeft de gedachte aan een hemelsche heerlijkheid de beteekenis van 's levens
practijk voor hen op den achtergrond kunnen dringen. Deze gedachten nu vinden wij
bij Spinoza terug. De ware wijsheid, zoo leert hij, bestaat niet in de overpeinzing
van den dood, maar
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van het leven. Hiervan doordrongen, bouwde hij op zijn wereldbeschouwing een
levensleer; zijn metaphysica werd ‘wellevensconste’ of ethica, gelijk ook de titel
luidt van het werk, waarin zijn wijsbegeerte vervat is.
Spinoza was in den diepsten grond van zijn wezen een gemoedsmensch; geenszins
heeft hij getracht door te dringen in Gods raadsbesluiten louter uit een behoefte des
verstands. Boven hetgeen waar is, gold voor hem hetgeen waarlijk goed is. In den
aanvang van zijn Vertoog over het Zuivere Denken doet hij ons een blik slaan in zijn
eigen zieleleven. Nadat de ervaring hem geleerd had, zoo verhaalt hij daar, dat al
wat de menschen gewoonlijk najagen: rijkdom, eer en lust, ten slotte ijdelheid is,
heeft hij zich afgevraagd, of er ook iets bestond, dat waarlijk goed en tevens bereikbaar
was; iets, waarvan het bezit hem een verheven en duurzame blijdschap zou schenken.
Inderdaad heeft hij zich dit hoogste goed mogen verwerven, hetwelk dan bestond in
de kennisse Gods. Sedert is zijn streven er op gericht geweest, der menschheid den
weg te toonen, dien zij te volgen had om een juiste kennis aangaande het wezen Gods
deelachtig te worden en daarbij datgene uit haar leven te verwijderen, wat in deze
een belemmering kan zijn; hetgeen neerkomt op een breideling der passies.
In verband met het vorenstaande zal het allicht geen verwondering baren, dat bij
Spinoza de mensch en de denker één waren. Anders dan bijvoorbeeld Schopenhauer,
die slechts zijn intellectueel geweten onbevlekt wist te bewaren, heeft Spinoza door
zijn leven de bevestiging van zijn leer gegeven. Nadat het vasthouden aan zijn
wijsgeerige overtuiging geleid had tot zijne uitbanning uit de Joodsche gemeenschap,
heeft hij door het geven van onderricht, alsook door het slijpen van optische glazen
- een in de jeugd aangeleerd handwerk - in zijn levensonderhoud voorzien, totdat de
mildheid zijner vrienden hem in staat stelde, laatstgenoemde bezigheid nog slechts
uit wetenschappelijke belangstelling te blijven uitoefenen en zich overigens geheel
te wijden aan het onderzoek der waarheid, zooals zijne oudste biographen zijn
wijsgeerigen arbeid heetten. Want zoowel zijn kennis als zijn bescheiden, vriendelijk
en bereidwillig karakter hadden hem verschillende vrienden doen verwerven. De
meesten hunner, gelijk de jonge koopman Simon de Vries en de eerzame kruidenier
Jarich Jelles, behoorden tot de minder dogmatische, maar ernstige en rechtschapen
Doopsgezinden en Collegianten. Daarnaast heeft Spinoza zijn gansche leven een op
waardeering en vrienschap gegrondveste betrekking onderhouden met den vrijzinnigen
boekverkooper Jan Rieuwertsz, den geleerden Johannes Bouwmeester en bovenal
met den letterkundigen en letterlievenden Lodewijk Meyer, medicus en
tooneeldirecteur. Moeilijkheden, welke een verblijven te Amsterdam na zijn
excommunicatie en de zich allengs verspreidende roep aangaande zijn ‘atheisterye’
allicht zouden kunnen teweeg brengen, alsook het verlangen naar een voor wijsgeerige
bespiegeling zoo noodige
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rustige omgeving, noopten hem zijn vriendenkring te verlaten en zich op het land te
vestigen. Een drietal jaren woonde hij nu te Rijnsburg, vervolgens zeven jaren te
Voorburg, tot hij zich in 1670 Den Haag als woonplaats koos.
Het is te Rijnsburg, dat te zijnen opzichte die eenheid des levens tot stand kwam,
waarin het onderscheid tusschen den mensch en den wijsgeer is uitgedelgd. Sedert
had ook Spinoza de volheid van zijn geestelijken wasdom bereikt. Het schrijven van
zijn hoofdwerk, de Ethica, werd te Rijnsburg aangevangen. Het is eerst te
's-Gravenhage voltooid; de arbeid er aan is gedurende des wijsgeers verblijf te
Voorburg onderbroken geworden door het opstellen van het Godgeleerd-Staatkundig
Vertoog, het eerste op hechte grondslagen berustend pleidooi voor de vrije
meeningsuiting, dat men kent. De kwâ gemeente geloofde, dat de uitgave van dit
werk in overleg met Johan de Witt tot stand was gekomen; inderdaad was de daarin
voorgestane scheiding tusschen godsdienst en wijsbegeerte geheel in den geest van
den Raadpensionaris. Inzonderheid heeft het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog
Spinoza's naam als denker in Europa gevestigd; tevens riep hij echter door de
Bijbelcritiek, welke het bevatte, alle Gereformeerde kerkelijke vergaderingen zoozeer
tegen zich in het harnas, dat het ter perse leggen van de Ethica er hem onmogelijk
door is geworden; zij is eerst in het jaar van zijn overlijden met andere nagelaten
geschriften door de zorg zijner vrienden posthuum uitgegeven. Dit geschiedde in
den herfst van 1677; den 21sten Februari te voren had de phthisis aan den
vierenveertigjarige haar sloopend werk verricht. Blijmoedig was hij door het leven
gegaan, zich kenmerkende door soberheid, eenvoud en onbaatzuchtigheid, maar
bovenal door een ongereptheid van zeden. Aanzienlijke begunstigers eerden zijn
nagedachtenis door de bestelling eener deftige begrafenis.
Gaf de 300ste verjaring van des wijsgeers geboorte aanleiding de herinnering aan
diens persoon te verlevendigen; een beschouwing als de onderhavige kan kwalijk
besloten worden zonder - zij het dan met een enkel woord - melding te maken van
den inhoud van Spinoza's systeem.
In verband met hetgeen zooeven werd opgemerkt, kan het van zelf sprekend worden
geacht, dat de Spinozistische wijsbegeerte een doorloopende bestrijding inhoudt van
het anthropomorphisme, waarbij specifiek menschelijke hoedanigheden op de Natuur
in haar geheel worden overgedragen. Deze toch werkt volgens de wetmatigheid, die
haar wezen uitmaakt; in welke wetmatigheid de mensch is begrepen. Spontaneïteit
is uitgesloten; met betrekking tot de Natuur als zoodanig drukt Spinoza dit uit door
te spreken van ‘God of de Natuur’, waarmede dus elke gedachte aan een transcendente
Godheid verworpen wordt. De wereld in haar geheel, door den mensch gekend als
een rijk der uitgebreide materie en een rijk der gedachten, is identiek met de Godheid,
en de alom heerschende wetmatigheid maakt het wezen Gods uit, bij Wien vermogen
en werken, verstand

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

324
en wil zich oplossen in de noodwendigheid van Zijn bestaan: de Godheid is volstrekt
onpersoonlijk en het wereldgebeuren vindt plaats zonder beheerscht te worden door
een streven naar doeleinden. Het consequent doorvoeren der eenheidsgedachte heeft
het Spinoza mogelijk gemaakt de vraag te beantwoorden, die alle wijsgeeren vóór
en na hem onopgelost lieten; deze vraag namelijk: hoe werkt de geest in op de materie
en omgekeerd de materie op den geest? Zij werken niet op elkaar in, verklaart Spinoza,
lichamen en voorstellingen zijn dezelfde verschijnselen, doch van verschillende
zijden bezien. Gelijk een zelfde kromme tegelijkertijd zoowel convex als concaaf
geacht kan worden, zoo kan dezelfde reeks van verschijnselen nu eens als
uitgebreidheid dan weer als gedachte worden opgevat. Want uitgebreidheid en denken
zijn de beide vormen der wereld, waaronder wij Gods wezen vermogen te kennen.
God of de Natuur is alomvattend, derhalve eenig, hetgeen het bestaan van tijd of beter gezegd: duur, want tijd is de maat van den duur - te haren opzichte uitsluit;
immers duur vereischt vergelijking van minstens twee zaken. Dies is God oorzaak
der verschijnselen in denzelfden zin als een mathematische figuur oorzaak harer
eigenschappen genoemd kan worden: in waarheid vloeien deze echter niet uit haar
voort, maar zijn zij met haar gegeven. Een bijzondere zaak, de mensch incluis, heeft
geen zelfstandig bestaan, doch is naar aanzijn en wezen bepaald door God. Elk begrip
van goed en kwaad, van schoonheid of wanstalligheid te haren opzichte toegepast,
ware een ongerijmdheid. Wat werkelijk is, is volmaakt; een zedelijke wereldorde
onbestaanbaar.
Hoe is nu voor den mensch, in zijn staat van volstrekte gebondenheid, moraliteit
mogelijk?
Uitgaande van het metaphysisch beginsel, dat geen ding vernietigd kan worden
dan door een uitwendige oorzaak, welke stelling, in positieven vorm overgebracht,
luidt: elk ding tracht in zijn aanzijn te volharden, heeft Spinoza den ieder mensch
ingeschapen drang tot zelfbehoud als grondslag zijner eigenlijke zedeleer gekozen;
in dier voege kan hij goed en deugdzaam noemen, wat het hier bedoeld streven
bevorderen mag. Nu wordt op den mensch door zijn omgeving ten goede of ten
kwade ingewerkt, doch in beide gevallen noemt Spinoza de daardoor teweeg gebrachte
indrukken: passies of lijdingen. Handelend is de mensch slechts in zooverre van hem
zelf iets uitgaat, hetgeen in verband met zijn gebondenheid aan de wetten van het
Heelal, alleen mogelijk is in zooverre iets uit zijn aard of natuur voortvloeit. Want
's menschen wezen is een van Gods gedachten; de krachten zijner ziel een deel van
Gods alvermogen. Voor zoover derhalve de wetmatigheid van het Heelal, de
wereldrede, in den mensch werkt, is hij vrij en daarmede deugdzaam. Aldus is in de
werkzaamheid van het verstand, onze verlossing en ons geluk gelegen. En wanneer
onze overgang tot een
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staat van hooger volkomenheid gepaard gaat met de gedachte aan de oorzaak dezer
vreugde, dat is aan God, zal ten slotte 's menschen hoogste zaligheid bestaan in de
geestelijke liefde tot God, welke zaligheid niet het loon der deugd, maar de deugd
zelve is.
Eindigen wij met een paradox. De 20ste eeuw huldigt Spinoza allerwegen; de 17de
eeuw heeft hem veelal verguisd; nochtans stond men eertijds, ook in zoover het
laatste geschiedde, eerlijker tegenover hem; of wel men vermocht hem toen beter te
begrijpen. Waar het moeilijk valt de tweede mogelijkheid te aanvaarden, zijn wij
genoopt de eerste als juist te erkennen. Spinoza ontwierp een e x e m p l a r h o m i n i s
l i b e r i , een toonbeeld van een vrijen, dat is een door de rede verlosten mensch.
Zoodanige mensch, wiens moraal gericht is op zelfbevestiging, verwerpt elke
verheerlijking van het lijden, is niet ontvankelijk voor deprimeerende gevoelens als
ootmoed, berouw en medelijden, en acht slechts deugd, wat uit kracht van het verstand
verricht wordt. Terecht zag men in vroeger eeuwen in, dat een zedeleer als deze
onvereenigbaar was met de beginselen eener Christelijke samenleving. Behalve dat
Spinoza dus reeds door zijn ontkenning van een persoonlijk God en een doelmatig
wereldgebeuren zich van Jodendom en Christendom had vervreemd, plaatste hij zich
door zijn ethiek lijnrecht tegenover het laatste. In onze dagen evenwel wordt de
wijsgeer aan den eenen kant wel voorgesteld als een vernieuwer der Joodsche cultuur
en aan den anderen kant als een mysticus, die het gebied van het religieuse betreedt,
waarop ook het geloovig gemoed, mits niet gepaard aan een dogmatischen geest,
hem naderen kan. Zonderling lot eener leer, welke zich kenmerkt zoowel door een
breken met elke traditie als door een bij uitstek dogmatisch karakter!
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Wereldeinde
door M. Mok
De tijden dooven uit, de harten sleepen
zich door de wereld voort, opdat hun maat
vervuld wordt, en de jammer van hun staat
door het genadig duister wordt gegrepen.
Harten - hoe zijn zij tot dit lot gekomen,
die eenmaal speelsch tot licht zijn opgebloeid?
Wie bracht hen tot den waanzin van het droomen,
en het vervallen, tot den dood vermoeid?
Hun kracht heeft uit, zij moeten overgeven
wat zij bevatten konden, en de nacht
wordt over hen tot heerschappij gebracht:
verschrikking van het uitstuipende leven.
Eenmaal zal eindigen het blinde woeden,
wereld en hart zij zijn de overmoeden;
zij willen sterven - alles wil vergaan,
alles wil uit de jaren zich bevrijden,
van leven en begeeren zijn ontdaan.
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Allerheiligenzomer
door Machteld van Severen
XII
DE Reevers Lincoln boog den oprit in; op de stoep stond Martha, de oude huishoudster
om de familie na hun Zwitsersche reis te verwelkomen. Alle vorige jaren was het
voor Mary een vreugdevol oogenblik geweest: de terugkomst in de omgeving die zij
geschapen had en met haar zorgen onderhield, het terugzien van alle lieve dingen
om haar heen. Haar gemis zooveel mogelijk negeerend had ze met virtuositeit om
zich en haar gezin veel kleine vreugden opgebouwd: het comfort en de gezelligheid
in huis, de oude tuin, die een groot stuk van haar liefde had, haar belangstelling voor
wie in haar gezichtskring traden, - haar ondergeschikten droegen haar op de handen
- en de opwekking of de materieele hulp die ze aan vele misdeelden bracht. Zoo
leefde ze over de dingen heen die geen oplossing vonden en over de leegte in haar
eigen hart.
Nu, toen zij uit de auto stapte en Martha's goed, oud gezicht haar tegenlachte, wist
zij, dat alles veranderd was en nooit, al zou zij nog honderd malen op deze wijze na
een reis haar huis weerzien, iets weer worden kon als vóór dezen zomer. De dag
miste zijn glans en de lieve dingen, waaraan zij gehecht was geweest, verwelkomden
haar niet, maar bleven dood. Er stonden geen plannen op, die om uitvoering vroegen,
iedere plicht scheen een last, - leek het in eigen omgeving nog niet moeilijker om
comedie te spelen en vroolijk te schijnen dan het de laatste weken op reis was
geweest? - te doen of je geen verdriet en geen zorgen hebt, - voor je huisgenooten
de misschien een tikje te ironische maar in ieder geval opwekkende leiding te zijn,
voor de buitenstaanders de vlotte, charmante gastvrouw, en je dan te voelen moe,
eenzaam en ongelukkig....
Na tafel liep ze met Dick in den tuin. Geen zes weken geleden, hoe had zij toen
van dit alles genoten! Nu maakten de rozen zich op tot den tweeden bloei, - de
knoppen waren al groot, - een enkele phlox was open en een vroege dahlia, en de
rotstuin kleurde feller dan vóór hun vertrek. In de kuipen aan weerskanten der
verandatrappen stak, hardblauw en zelfbewust de agapanthus zijn trossen omhoog
en de oranjebloesem geurde feestelijk in de zoele avondlucht.
Was een koude herfstdag met regen niet makkelijker te dragen geweest dan deze
nazomersche vreugde?
In het begin trachtte zij haar verlangen te bedriegen. Wanneer zij 's nachts van hem
gedroomd had, leek hij haar wonderlijk dichtbij. Zij wachtte hem, -
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onberedeneerd. Er kwamen dagen, dat dit gevoel zeer sterk was; dan ging ze naar
de kas, sneed, soms tot ergernis van den tuinman, de mooiste bloemen en maakte
het huis feestelijk. Eens kwam zij op een der eenpersoonslogeerkamers, die uitzag
hoog over de boomen van den tuin. Hier zou hij geslapen hebben als zij hem had
mogen vragen, dat had ze dadelijk in St. Marc bedacht, toen hij vertelde, dat hij zoo
graag door de zon werd gewekt. Nooit zou hij hier komen. - Wat werd het behang
flets en de gordijnen, - het kon zooveel fleuriger. Gerard liet haar steeds de vrije hand
in deze dingen, moest het eigenlijk niet veranderd worden? Voor Gerard's relaties
was er toch een behoorlijke kamer noodig, dacht ze met voorbijgaan der drie andere
vertrekken, - eigenlijk ontbrak er niets in het huis van Mary de Reever.
Het gaf eenige afleiding om over de nieuwe inrichting te denken, waarin Gerard's
relaties en Dick's vrienden zich behagelijk zouden gevoelen. En toen alles klaar was
en zeer geslaagd leek, maakte Els bijna een scène, omdat Mary haar verzoek er een
vriendinnetje te laten slapen, had afgewimpeld, maar vroeg nooit meer, nadat zij
eens in het morgenlicht der ongebruikte kamer een vaas met bloemen had zien staan,
alsof er iemand gewacht werd.
Zoo vluchtte zij den eersten tijd in den droom. Maar naarmate de weken vergingen
en de winter naderde, liet haar verlangen zich niet meer door dit spel bedriegen. Zij
had hem noodig, zij verlangde naar zijn steun, naar zijn vriendschap, zij verlangde
ook naar zijn lichamelijke nabijheid, naar den blik zijner rustige, sterke oogen, de
buiging van zijn diepe stem en zijn lippen, die eens haar hand hadden gekust.
Onduldbaar werd het verlangen, mét de zorg om hem. Welke houding had hij
tegenover zijn leed gevonden?
De Decembermaand, zoolang zij zich herinnerde een opeenvolging van kleine
vreugden, - sedert Dick studeerde culmineerende in zijn thuiskomst voor de
Kerstvacantie - werd leeg, lichtloos en een marteling van inspanning om toch voor
ieder klaar te staan en alles te geven wat men van haar verwachtte.
Een enkele keer dacht ze: Als die laatste dag op het meer er niet geweest was, had
zij hem voor de Kerstdagen gevraagd. Hoe zou dat geweest zijn, de verwachting van
zijn komst, de ongeziene zorgen, - ze dacht even aan de kamer op het Oosten, - de
liefde waarmee zij hem omgeven zou hebben, wat warmte en licht in zijn leven?
Maar diep-in wist zij, dat zij voor niets op deze wereld of hierna de bitterzoete
herinnering aan hun laatste samenzijn zou willen missen. En hij evenmin. De prijs
was hoog geweest, maar het geluk en de smart waard, - óók de smart.
Soms begon ze een brief aan hem, zeker wetend, dat zij dien nooit ver-
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zenden zou, alleen in een behoefte haar hart uit te storten. Zij kon zich wel mannen
denken, waarmee de verhouding mogelijk ware, - een correspondentie en nu en dan
een bezoek. Als Gerard bijvoorbeeld iemand liefhad.... Kénde zij Gerard eigenlijk?
Wist zij iets van hem af? Gesteld, dat hij óók van iemand hield? Zij voelde een
plotselinge sympathie voor hem bij die gedachte, zag hem met andere oogen aan,
toen zij zich voorstelde hoe mogelijk ergens een vrouw op hem wachtte, op hem
wachtte, zooals zij op René....
Gelaten onderging ze Gerard's sporadische teederheden, - het was zoo weinig wat
hij van haar vroeg, in vergelijk van de grenzenlooze overgave, waartoe zij bereid
zou zijn geweest tegenover dien ander. En Gerard bleef er niet bij stilstaan, omdat
hij buiten zijn werk zich liefst zoo weinig mogelijk in de dingen verdiepte, maar
verwonderde zich vaag er over, dat zijn vrouw meegaander leek en haar sarcasmen
spaarde. Alsof ze moe was. Misschien kwam het wel weer bij, - alles bij elkaar
genomen vond hij haar tevoren minder lief, maar véél boeiender....
Half December een diner voor de zilveren bruiloft van Gerard's zuster in den Haag.
Zij had tegen de feestelijkheden opgezien, het leek alles zoo'n onnoodige inspanning.
De lange tafel, veel lichten, veel vreemde gezichten, buren, die haar niet
interesseerden, een geroezemoes van stemmen.
Aan den overkant plotseling een naam.... er ontspon zich een gesprek, dat al haar
waakschheid vergde en iedere zenuw spande.
‘Sauvin, de psychiater? .... Een vroegere clubgenoot van me.’
‘Dan hebt u hem goed gekend?’ vroeg de vrouw belangstellend.
Mary antwoordde luk-raak op een gezegde van haar tafelheer, die haar aandacht
opeischte voor het verslag eener Amerikaansche Rotaryconventie en bekommerde
er zich niet om, dat hij haar verwonderd aanzag.
‘.... op zichzelf.... gaf zich weinig....’ Goddank, de buurman sprak door over de
Yankee's. ‘Ja, getapt was hij wel, .... een beetje ongewoon type.... heel knap, een
ongeloofelijke intuïtie.... zijn professoren verwachtten veel van hem.... Dat huwelijk
heeft hem totaal uit den koers geslagen.... Hyper-sensitief.... dat verstopte hij
zorgvuldig. Iemand als hij had meer moeten bereiken dan een praktijk in een
provinciestad.’
‘Hij doet nu toch ook prachtig werk,’ verdedigde de vrouw hem.
‘Uit een humanitair oogpunt ja, maar met zulke gaven kun je meer....’
‘Voelt u er niet voor om eens met uw man mee naar de Vereenigde Staten te gaan,
mevrouw?’
‘Neen, niet veel,’ zei ze vaag, en dacht: ‘Praat in hemelsnaam dóór, dat ik luisteren
kan naar den overkant.’
‘U kent hem persoonlijk?’ vroeg de man. ‘Doet u hem mijn groeten, als u hem
spreekt.’
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‘Hij is niet thuis op 't oogenblik.... in den Harz.... scheen volslagen overwerkt. Ja,
hij eischt veel te veel van zich zelf.’
't Geroezemoes der stemmen klonk verwarder en vaag, of het kwam van héél ver.
De tafelbuur verborg met moeite zijn verwondering, zij moest wel iets geks
geantwoord hebben. Het kon haar niet schelen, - niets kon haar schelen... René, is
dit om mij? Volslagen overwerkt... in den Harz... alleen...
Ze trachtte op adem te komen. Zeiden zij meer over hem? Neen, nu schenen ze
over reizen te spreken. Haar buurman praatte door.... O, om nu alleen te zijn, dit te
verwerken....
Maar de avond begón pas. Zou ze straks naar die vrouw toegaan, wier naam zij
bij het voorstellen niet verstaan had en die waarschijnlijk een plaatsgenoot van hem
was en haar naar René vragen? Maar dan bestond de kans, dat hij later te hooren
kreeg: ‘Ik heb een kennis van u ontmoet,’ en zich zou moeten inspannen om
onverschillig te schijnen.... Hieraan mocht zij hem niet blootstellen. Het eenige wat
ze voor hem doen kon, was zich verre te houden van zijn leven.
Den ganschen nacht lag zij wakker en dacht aan hem, - alleen, moe, in een
omgeving, die hem nooit had aangetrokken. En omdat zij Zwitserland voor hem
bedorven had, schreide zij hopeloos en heel stil, bang dat Gerard haar hooren zou.
Hyper-sensitief, maar dat verborg hij zorgvuldig.... Volslagen overwerkt.... hoe lang
had hij gevochten voor hij het opgaf? En zij, die hem dit had aangedaan, mocht hem
niet helpen....
Wekenlang woog loodzwaar het besef, dat hij zijn evenwicht nog niet hervonden
had.
Toen zij in April haar man naar Rotterdam ging brengen, waar hij Dick vinden zou
voor een zesweeksche reis naar Amerika en in Utrecht van trein moest veranderen,
zag zij Sauvin in de verte aankomen. Hij liep in de houding, waarin zij hem zich het
liefst voorstelde, zijn peinzende kop met de naar binnen gekeerde uitdrukking in
luisteren tot zijn metgezel gebogen. Intuïtief zocht zij een uitweg om hem te ontwijken
en vond niets. Eerst toen hij vlak bij was, keek hij op. Zij zag de kleur wegtrekken
uit zijn gezicht en zijn lichtgrijze oogen groot en donker worden. Maar het gebaar
was rustig, waarmee hij - zeer diep - groette.
Toen zaten zij in hun coupé. Het was bijna ondragelijk. Haar hart hamerde wild.
En Gerard's zachte, éven eentonige stem: ‘Daar was die vriend van je uit St. Marc.
Moet die niet altijd nog eens een week-end komen?’ Haar antwoord, het een of andere
antwoord, dat ze zich later niet meer te binnen kon brengen. En aldoor de herinnering
aan de pijn in zijn oogen. Den heelen nacht zag zij zijn oogen. God, wat een wreed,
onbarmhartig toeval, - als zij maar één trein eerder waren gegaan....
Zij verweet zich, dat zij dit oogenblik niet had willen missen.
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XIII
Na zijn verblijf in den Harz voelde Sauvin, hoewel hij zijn evenwicht nog niet geheel
hervonden had, zich rustiger en begon met iets, wat verrassend veel op enthousiasme
geleek, zijn gegevens te ordenen voor de inleiding, die hij in April op het psychiatrisch
congres te Parijs houden zou. Hij zag het referaat nu in groote lijnen vóór zich en
wist, dat het goed ging worden. En naarmate hij werkte, rezen mogelijkheden voor
hem op en kwam hij tot nieuwe conclusies. Hij voelde zich langzaam genezen en
begon weer in zich zelf te gelooven. Het was een bevrijding om zich, zij het ook met
een kleine terugslag nu en dan, weer tot iets in staat te weten, weer een gehéél mensch
te zijn met werklust en energie. En schoon het verlangen schrijnde, hij had het in
zijn macht en voelde zich meester. Hij hield weer het stuur van zijn leven in handen.
Zijn referaat werd een der successen van het congres. En toen na afloop een
professor met een wereldreputatie naar hem toekwam en hem gelukwenschte, gevoelde
hij het leven wel zeer de moeite waard en zijn toekomst vol beloften. Hij liet zich
drijven op deze nieuwe vreugde; aan den feestmaaltijd, waar ook de vrouwen der
congresleden aanzaten, toonde hij zich een charmant tafelheer, hij genoot kinderlijk
van zijn jongen roem en hoopte, dat de Hollandsche bladen, - las de Reever niet de
Rotterdammer? - een verslag van zijn lezing zouden geven.
Met moed en vol nieuwe plannen reisde hij naar Holland terug. Er viel ten slotte
van het leven, - ook van een verminkt leven, - nog wat te maken. Zijn arbeid was
niet onvruchtbaar, hij bleek nog tot iets in staat.
Toen hij met een collega dien hij onderweg ontmoette, in Utrecht op zijn trein liep
te wachten, zag hij haar met haar man aankomen. Hij stortte in een afgrond en in
zijn ooren klonk het gebruis van een bergstroom in een Schlucht. Later wist hij zich
te herinneren, dat hij gegroet en zich als een normaal mensch gedragen had. Hij stapte
in, leunde in een hoek van de coupé en vocht om zijn zelfbeheersching.
‘Voel je je niet goed?’ vroeg de ander.
‘Een duizeling,’ hoorde hij ver weg zich zelf zeggen, ‘daar heb ik wel eens meer
last van.’
‘Rook je ook te veel?’
‘Misschien,’ gaf hij toe, blij met iedere aannemelijke verklaring. En toen hij rustiger
werd en in staat zijn gedachten te ordenen, wist hij dat hij weer van voren af aan zou
moeten beginnen met zijn levensmoed op te bouwen. Hij was nog nooit zóó moe
geweest.
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XIV
Geachte Dr. Sauvin.
Moeder weet niet, dat ik u schrijf, maar het lijkt mij toch beter, dat u hoort, wat
er hier gebeurd is. Wij hebben gezorgd, dat er niets van in de couranten kwam, omdat
Vader en Dick onderweg naar huis zijn van hun Amerikaansche reis, zoodat u
natuurlijk niets kunt gelezen hebben.
Twee dagen geleden is Moeder met de auto tegen een boom gereden, hier vlak bij
ons huis. Moeder was gewond maar bij kennis en even kalm als altijd. Ik was er
gelukkig dadelijk bij. Moeder wilde niet naar het ziekenhuis en was zoo beslist, dat
zij wel doen moesten, wat zij zeide, - ik heb haar trouwens geholpen door te zetten.
Als Moeder iets wil, krijgt zij het altijd gedaan. Nu ligt zij hier in haar eigen kamer,
die gelijkvloersch is en ik pas haar op.
Er is gisteren een consult geweest met Dr. van Doorn, den zenuwarts hier. Het is
heel, héél erg, ze zijn bang dat er geen beterschap mogelijk is. Het schijnt iets met
den ruggegraat te maken te hebben. Moeder is zelf op de hoogte van haar toestand,
zij is er heel kalm onder en praat er gewoon over. Ik stuur vader dagelijks een
radiogram, zij kunnen pas over vijf dagen hier zijn. Oogenblikkelijk gevaar is er niet
bij, zij denken echter wel, dat het een questie van hoogstens een paar weken is.
Misschien komt u eens? Ik denk dat Moeder u graag zou zien.
Else de Reever.
Sauvin vond den brief op een stralenden Junimorgen aan zijn ontbijt. Door de
openstaande tuindeuren kwam de jonge zomer zijn kamer binnen.
Was hij even wég geweest? Hij voelde zich rechtop in zijn stoel zitten en dacht,
dat hij van ergens heel ver terug kwam. Hoe onwezenlijk leken alle dingen om hem
heen, hij zag ze, maar kon hun verband tot hemzelf niet vatten. Daar stond een vaas
met half verlepte rozen, - die dingen zijn leelijk, constateerde hij bij zich zelf, maar
het ergerde hem niet zooals gisteren. Het was alles geïsoleerd in de ruimte, zonder
zin.
De telefoon ratelde. Hij stond werktuigelijk op om naar zijn studeerkamer te gaan.
Een collega die om een consult vroeg voor dien middag. ‘Neen,’ hoorde hij zich zelf
zeggen. ‘Vraag Weve maar, vandaag en morgen ben ik bezet.’ En dacht verwonderd:
‘Dus vandaag en morgen ben ik er niet,’ zag zich naar de eetkamer teruggaan, om
Kee bellen.
‘Je kunt opruimen, ik ben klaar. Als er vanmiddag iemand komt, zeg dan maar
dat ik plotseling weg moest en niet voor overmorgen te spreken ben. Voor
spoedgevallen stuur je ze naar Dr. Weve.’
‘U hebt heelemaal niets gegeten,’ zei Kee verwijtend, ‘en uw kopje is ook nog
schoon.’ Zij schonk hem thee in, smeerde een sneedje brood.
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‘Alsjeblieft, dokter, u zou onderweg flauw vallen. Je hoeft niet alléén aan andere
menschen te denken.’
Even voelde hij haar zorgende beredderigheid als iets weldadigs, het eerste contact
met de realiteit. Hij deed een wanhopige poging om wakker te worden. ‘Wat moet
ik doen?’ dacht hij, ‘trein nakijken, telegrafeeren aan Els, mijn bagage bij elkaar
zoeken, Weve zeggen, dat ik uit moet, advertentie aan de krant voor vanavond.’
‘Zal ik uw valies halen, dokter?’ vroeg Kee bereidwillig, half uit medelijden met
zoo'n eenzamen stumper, half uit opwinding om wat ze als een drama aanvoelde.
Was er misschien iets met zijn vrouw? Maar daar zou hij toch niet zoo onderste
boven van zijn! - een man mocht blij wezen, als hij van zoo'n levend lijk af was....
Hij weerde, nu ongeduldig, haar hulp af, ging naar boven en pakte, aldoor met dat
vreemde gevoel het zich zelf te zien doen, het noodige in zijn suit-case.
Weve vond hij thuis. Die keek hem door zijn groote uilebril onderzoekend aan,
zei alleen bij 't weggaan: ‘Ik wensch je 't beste, kerel,’ en vroeg zich bezorgd af, waar
het met zijn collega heen moest.
Hij trachtte om Kee iets te eten van de vroege lunch, die ze voor hem had
klaargemaakt, - een fleurig hors-d'oeuvretje, waarvan zij wist, dat hij hield, - hij
voelde weer even die verteedering om haar trouwe zorg.
Toen zat hij in den trein en keek door het raampje over de zonnige weiden. Wat
wás er? De brief van Els, dien hij nu zoowat van buiten kende, maar waarvan hij den
zin niet vatte. Hij moest maar doen, wat die ander, die hij zelf was, voor hem regelde
en besliste. Zoo zou hij ook uit den trein stappen en naar haar huis gaan, naar Mary's
huis, - de klank had weinig zin: het huis van Mary de Reever.... Hij weerde den
taxi-chauffeur af, die hem zijn auto opdrong; - hij wilde loopen, het oogenblik van
aankomst verschuiven. Hoe vreemd lagen de straten in 't namiddaglicht, - hier was
een hotel, hij kon direct zijn kamer bespreken en zijn suit-case achterlaten. En daar
moest het huis zijn, hij kende het van een photo die zij hem in Zwitserland had laten
zien, hij liep den oprit langs; - tot voor kort gingen hier haar voeten, nu was alles
voorbij, aan alles een eind gekomen, - was zij er blij om? Had zij....?
De ouderwetsche, zware bronzen bel, - de vestibule, donker Perzisch kleed op wit
marmer, - eikenhout en Delftsch, - de geur van oude Patriciërshuizen, - het beschaafde
tweede meisje dat zei: ‘Ik zal de juffrouw waarschuwen,’ toen stond hij alleen in een
kamer met een open veranda en uitzicht op een grooten, zonnigen tuin.
Els, klein, kinderlijker dan zijn herinnering haar bewaarde, zakelijk en zeer
beheerscht.
‘Ik verwachtte u een trein later, dokter, anders had ik den wagen wel gezonden.’
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Hij weerde af: ‘Ik vond het prettig om te loopen en heb meteen een kamer besproken,
ik zou graag tot morgen willen blijven.’
‘Dan logeert u hier,’ besliste ze. ‘Ik zal Arie zenden om 't hotel af te zeggen en
uw bagage te halen.’
Ze verwachtte geen tegenspraak. Hoe dapper was dit stugge, moeilijke kind.
‘Ik ben blij, dat u zoo gauw gekomen is. Moeder verheugt zich op uw bezoek.
Gaat u met me mee?’
Zij zeide niet, dat ze Mary slapende had achtergelaten. Als er toch geen beterschap
mogelijk was, waarom zou zij dan afnemen van dien al te korten tijd, dat zij haar
zieke deze vreugde geven kon?
‘Moeder,’ kwam de donkere stem van Els door Mary's droomen: ‘hier is dokter
Sauvin.’ Toen sloot de deur zich zachtjes achter iemand.
Had zij ooit zaliger ontwaken gekend? Zijn armen hielden haar omvat, zijn hoofd
was over haar heengebogen.
Ze bleef stil zoo liggen, half bang nog om in de eenzame werkelijkheid wakker te
worden. Dit was de vervulling van alle verlangen.
‘René,’ fluisterde ze eindelijk, ‘dit is de haven, - nu ben ik thuis.’
Hij, geoefend door jarenlange zelfbeheersching, zocht radeloos naar zijn kalmte.
Hier was zij, het liefste wat hij op deze wereld ooit had gekend, de vrouw die alle
tegenstellingen in hem opheffen, alle conflicten verzoenen kon, die zijn onvolledigheid
aanvulde tot een geheel, zíjn vrouw.... en om haar legerden de donkere schaduwen
van het naderend einde. De dood trad al dichter om hem zachtjes terug te dringen,
hij hield in zijn armen iets wat den dood toebehoorde, niet het warme, levende,
waarnaar zijn gansche wezen zich gestrekt had in den vorigen zomer. Er legde zich
een kille hand om zijn hart.
‘Hoe lief van je om te komen,’ zeide ze.
‘Dacht je, dat ik na den brief van Els nog een oogenblik thuis kon blijven?’ Hij
was zich zelf eindelijk meester. Voorzichtig nam hij zijn arm weg. ‘Mag ik je kussen
opschudden?’
Ze glimlachte: ‘Je lijkt wel een verpleegster, wat ben je zacht en handig. Ik heb
zoo naar je verlangd, René, den heelen winter en vooral deze dagen, - na Maandag.
Ik hoopte zoo, dat ik je nog eens zou zien.’
‘Hoe is het gekomen?’ vroeg hij zacht, zijns ondanks. Hij had dit niet willen
zeggen, maar het liet hem geen rust.
Ze glimlachte schuldbewust.
‘Ik was de laatste weken met dat slechte weer zoo vreeselijk in de put en toen werd
het Maandag ineens zomer, en omdat ik een boodschap had op het land nam ik den
wagen, en de zon scheen zoo mooi en alles leek zoo blij en vol beloften en ik dacht
- onberedeneerd - ‘Misschien wordt het
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voor ons ook nog eens goed’ en hoe dat zou kunnen zijn, jij en ik nog eens samen
in ons leven - er werd een druk van me genomen na al die maanden, ik was zoo blij
en heb zeker zitten doezelen achter het stuur en hier bij de bocht het signaal van den
vrachtwagen niet gehoord, en toen haalde ik ineens te veel uit en reed tegen een
boom.’
Er werd een gewicht van hem afgewenteld.
Ze lag hem aan te zien. Zoo rustig en gelukkig leek ze. Els kwam binnen met thee
en wist, dat ze goed gedaan had met dien brief. Dokter Sauvin zat er, of hij er hoorde.
Vader zou vermoedelijk stáán en onderwijl aan zijn kantoor of een conferentie denken
waar hij gewacht werd.
‘René,’ zei Mary, toen het kind weer weg was: ‘Wat ben je grijs geworden, is dat
om mij?’
Hij streek schuldbewust door zijn dikke pruik.
‘Ik heb dat witte aureool van jou altijd zoo mooi gevonden, dat ik naar iets
dergelijks ben gaan streven,’ antwoordde hij glimlachend.
‘Als jij iets vriendelijks zegt, klinkt het altijd echt, zelfs al is het niet heelemaal
waar,’ zei ze en dacht: ‘Wat is het veilig en warm bij je -’ en dacht: ‘Mijn behoud
bij een medemensch.’
‘Heb je veel pijn?’ vroeg hij.
‘Soms, 's nachts vooral. Maar dan geeft Els me een injectie.’
‘Dapper klein vrouwtje,’ zei hij warm.
Er trok een schaduw van pijn over haar gezicht.
‘René, het kind is zooveel te kort gekomen, ik heb dat nooit willen zien vroeger,
Dick was altijd de eerste in mijn gedachten, - totdat jíj kwam. En ze is zoo heel lief
en er zijn zulke groote mogelijkheden in haar, als ze maar iemand heeft die van haar
houdt. Dat heb ik niet genoeg gedaan, ik ben dikwijls zoo ongeduldig geweest. En
met Gerard kan ze heelemaal niet overweg, hij irriteert haar met alles wat hij zegt
en doet. Zij is zoo hevig. Nu zie ik het allemaal en kan het niet meer goedmaken, ik heb zooveel aan haar verzuimd in mijn egoïste liefde voor Dick. Sinds ik jou ken,
staat zij me nader, staat alles en iedereen me nader. Het is of ik nu veel meer begrijpen
en alles vergeven kan. Maar dit is niet te herstellen, dat kind dat armoe geleden heeft
al die jaren, en ik heb haar niets gegeven.... en ik kan deze schuld nooit meer
goedmaken....’
‘Wat is schuld?’ zei hij en dacht: ‘Hoe neem ik dit gewicht van haar af? Hoe
dikwijls troostte ik mijn zieken met wat rhetorica, en vaak ook met echt gemeende
argumenten, en hier, waar ik er alles voor over zou hebben om dien last te verlichten,
kan ik geen phrasen zeggen en vind geen echte troost.... de priester die geen absolutie
geeft....’
‘Wij hebben allemaal onbetaalde rekeningen bij ons vertrek,’ zeide hij zacht. ‘Wij
dragen allen den last mee, misschien meer van de plichten, die
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we nalieten, dan van de zonden, die we begingen,’ - en zag voor zich het kind met
haar gesloten gezichtje en haar hongerige oogen. ‘Er is in het leven van ons allen
zooveel, dat nooit meer hersteld kan worden. Misschien kan een ander het in onze
plaats doen, misschien neemt het leven, God, het van ons over. Spreek nog maar
zooveel mogelijk met haar, spreek met haar van mensch tot mensch. Zij lijkt me,
niettegenstaande haar kinderlijkheid, zoo zeldzaam rijp en zij zal je begrijpen. Je
mag niet trachten achterna je gesprek te reconstrueeren, want dan ga je er over tobben,
dat je het anders had moeten doen. Het komt er niet op aan of je fouten maakt, als
zij maar voelt, dat wat je zegt uit je diepste zelf komt.’
‘Als het niet te gauw met me gaat,’ zei ze. ‘Ik zal haar zeggen dat ik gedwaald
heb, ze zal me vergeven, er is heelemaal niets kleins in haar. En jij zult haar ook
helpen, René.’
‘Altijd en onder alle omstandigheden,’ antwoordde hij, maar twijfelde of hij ooit
het vertrouwen van dit schuwe kind zou kunnen winnen.
Buiten geurden de linden, de wind speelde met de gebloemde gordijnen der
openslaande deur. Ze sprak niet, van tijd tot tijd opende ze de oogen en zag hem
glimlachend aan. Een groote vrede daalde langzaam neer in zijn hart. Nu was het
goed, hij mocht bij haar zijn. Vaag wist hij, dat het niet anders wezen zou dan een
oase, - even kon hij rusten, hij voelde alles in zich ontspannen, hier was hij geborgen,
maar straks waren er buiten weer de strijd en de eenzaamheid.
‘Vertel me eens van dezen winter,’ zeide ze plotseling. ‘Je bent in den Harz
geweest?’
‘Ik had een drukken tijd achter den rug en voelde behoefte aan wat beweging,’
verdraaide hij gewetenloos de waarheid. ‘Het was heel genoegelijk.’ En dacht even
spottend aan zijn troostelooze dagen en zijn nachten zonder slaap.
‘Ik hoorde het toevallig,’ zei ze. ‘Het speet me toen, dat je niet liever naar
Zwitserland ging.’
‘Dat was te veel van me gevraagd, Mary,’ antwoordde hij zacht.
‘Dat heb ik gedacht, - neen René,’ zei ze beslist, ‘dit is gewoonweg sentimentaliteit.
Wil je me beloven, heel eerlijk beloven dat je je volgende vacantie naar Zwitserland
zult gaan. Ik stuur je niet naar St. Marc, maar ik wil bij alles wat ik je aandeed, het
ook nog niet op mijn geweten hebben, dat ik je beroof van wat het grootste genot in
je leven is.’ En toen hij niet dadelijk antwoordde: ‘René, ik had nooit gedacht dat je
sentimenteel was.’ Het klonk als een snik.
Hij maakte zich sterk. ‘Nu dan, ik beloof het je, als ik weg kan, wordt het dezen
zomer weer Zwitserland,’ en vroeg zichzelf af, of hij ooit den moed zou hebben het
stationsrestaurant van Basel binnen te gaan.
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Els kwam zacht de kamer in. ‘Dokter, komt u eten? Martha zorgt in de tusschentijd
voor moeder.’
In de eetkamer vonden ze de huishoudster. ‘Dokter Sauvin, dit is Martha, die met
moeder uit haar ouderlijk huis is meegekomen, toen moeder trouwde.’
Sauvin stak glimlachend zijn hand uit: ‘Mevrouw de Reever heeft me in Zwitserland
al veel over u verteld.’ En had Martha voor immer aan zich verknocht.
‘Martha en ik zorgen samen voor moeder, als ik haar niet had zou ik het niet kunnen
volhouden.’ Hij verwonderde zich altijd over de zakelijke manier waarop Els de
meest hartelijke dingen zeide.
‘De juffrouw doet veel te veel, ze kon me best wat meer overlaten. Vindt de dokter
het goed, dat de juffrouw iederen nacht bij mevrouw waakt en overdag geen rust wil
nemen?’
‘Je ziet er moe uit, kind,’ zeide Sauvin, en tastte voorzichtig naar zijn weg, ‘en je
zult je krachten nog zoo noodig hebben. Wil je vannacht eens gaan slapen, en het
mij overlaten? Zoo'n oude rot in het vak zul je het misschien voor een keertje wel
toevertrouwen.’
Martha knikte haar instemming.
‘Juffrouw, als een dókter het vraagt, die zal het toch zeker goed doen.’
‘Je weet best, Martha, dat het niet is, omdat ik denk, dat je het niet minstens even
goed kunt als ik,’ zei Els onzeker.
‘Wilt u dan maar aan mevrouw vragen, of ik vannacht waken mag,’ hakte Sauvin
den knoop door, en Els verzette zich niet.

XV
Hij zat bij het venster, - Mary scheen te slapen. Van tijd tot tijd keek hij naar haar,
- haar gezicht tusschen de witte vlechten leek zeldzaam fijn en vergeestelijkt. En
plotseling viel hem een halfvergeten tekst in: ‘Daar nemen zij niet ten huwelijk, noch
worden ten huwelijk gegeven.’ De majesteit van den dood. Hij miste het
hartstochtelijke verlangen, dat hem den heelen winter door gekweld had.
Zij steunde zachtjes. Hij stond dadelijk bij haar.
‘Heb je pijn?’
Ze knikte.
‘Ik zal je een injectie geven, dan ga je weer slapen.’
Ze weerde af: ‘Laat me voor van nacht. Het is zoo jammer, om van dien korten
tijd af te nemen.’ De woorden kwamen moeilijk.
‘Kindje, het is toch niet noodig te lijden. En ik ben immers bij je.’
Ze schudde het hoofd. ‘Neen, ik wil helder blijven. Ik wil liever meer pijn hebben,
als ik je maar zien kan. Houd mijn hand vast, René.’
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Hij schoof een stoel bij haar bed en nam haar hand in de zijne. Al zijn kracht zette
hij in, hij wilde, dat zij niet te veel lijden zou. ‘Als je zoo vast iets wilt, kun je het
dwingen,’ dacht hij.
Zij opende de oogen. ‘René, ik wou.... als ik eerst Dick, en ook Gerard nog eens
gezien had, zou ik willen, dat zoo het einde kwam, met jou hier bij me. Maar dat kan
niet.’
‘Ik zal bij je zijn, Mary, ieder uur en iedere minuut zal ik bij je zijn, en als het
einde komt, zit ik hier en houd je hand vast. Mijn gedachten zullen je niet meer
loslaten.’
Ze had door haar pijn heen een dankbaren glimlach, toen vulden haar oogen zich
met tranen.
‘René, wat ben ik rijk om dit alles te ontvangen. Deze veiligheid.... Mijn leven
lang heb ik gehoopt dat dit nog eens komen zou.’
Hij voelde zich gedragen, nu kon hij sterk zijn, misschien alleen voor deze enkele
uren, nu was hij de rots waaraan haar kracht en haar hoop zich ophielden, morgen
mocht hij zwak worden, dan kwam niets er meer op aan; wat hij lijden zou was van
later zorg, - voor van nacht voelde hij zich sterk, hij dróég haar. Nooit had hij zóó
het bewustzijn, dat zijn kracht hem geschonken werd, hij had zich bij zijn zieken wel
de priester geweten, die - onwaardig mensch - het Goddelijke ontving maar nooit
meer dan nu....
‘René, wat heb ik jou te geven? Wat wordt jouw leven? Voor mij is alles goed,
maar jij, als je straks weer terug bent in je huis.... René, wat heb ik jouw leven
hopeloos door elkaar gegooid.’
‘Dacht je dat ik dit zou willen gemist hebben?’ vroeg hij innig.
‘Dat denk je nu,’ zei ze zacht, ‘je staat onder hoogspanning, maar als dat voorbij
is, - René, ik wil je wat geven, ik moet je nog wat geven voor je leven, maar ik weet
niet wat, - het is zoo egoist om alleen maar blij te zijn met wat ik ontvangen heb.’
Zijn hand sloot zich vaster om de hare.
‘Je hebt me tot de rijkste man van de wereld gemaakt door je liefde. Voor mij ben
je de genade geweest, en je zult blijven de kracht voor mijn werk. En wil je nu heel
verstandig zijn, en probeeren op deze verzekering te gaan slapen? Anders zegt Els
morgen dat ik niet verplegen kan.’
‘Wat zal je moeder het goed gehad hebben in haar laatste ziekte,’ zeide ze met
een moeden glimlach. Toen sloot ze de oogen. Heel stil lag ze, Sauvin durfde zich
niet verroeren. Door de geopende tuindeur kwam de zware geur van linde en jasmijn
de kamer binnen. Misschien maakt dit haar slaperig, hoopte hij, - als ze maar eens
even rust had. Hoe wonderlijk leek alles, - vier en twintig uur geleden dacht hij haar
nooit meer te zullen zien, - nu schonk het lot hun nog deze vergoeding. Hij
verwonderde zich vaag: zou het leven hem zwaarder vallen.... of misschien lichter?
Minder strijd, minder conflicten, maar welk een leegte.... Het Werk.... Ja, het Werk
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zou altijd blijven, - zijn zieken en de arme, kleine psychopathen van het
Doorgangshuis.... Hij was geen asceet.... hoe leefde je zonder een beetje menschelijke
warmte? - dan was je toch niet volgroeid. Uit je eigen persoonlijke liefde moest je
kracht tot helpen putten. Er waren ándere naturen - h i j hoorde tot de menschen, die
de vrouw behoeven om tot volle ontplooiing te komen. Aanvaarding.... God, wat had
hij gevochten, - de jaren dóór gevochten om aanvaarding. Hád hij ooit aanvaard of
altijd maar gedaan alsóf.... Waarom sloeg het Lot hem op deze manier? Koos het
steeds de kwetsbare plek uit om te treffen? Vele anderen in zijn omstandigheden
vonden een eigen hun bevredigende oplossing. Voor hem had die mogelijkheid nooit
bestaan. Een restant van den Calvinistischen invloed zijner grootouders? Neen, hij
wist dat hij ook zonder de wet zijn geluk zou genomen hebben ware het in volheid
tot hem gekomen. Het was een consequentie van zijn natuur: hij kon niet tevreden
zijn met surrogaten. Ook in de liefde bestond een absolute eisch. Wie dien voelde,
moest er aan vast houden.... Hij had den eisch geschonden door zijn huwelijk - jede
Schuld rächt sich auf Erden, - waarom klaagde hij het Lot aan? Moest hij veeleer
niet dankbaar zijn, dat hij de liefde ontmoet had, schoon het geluk der vervulling
hem was ontzegd?
Zij maakte een onrustige beweging, hij boog over haar.
‘René.’ Een gesmoorde kreet, - hulpzoekend, in pijn zagen haar oogen hem aan.
‘Nu is het genoeg,’ zeide hij rustig, ‘je krijgt een injectie. Morgenochtend heb je
nog tijd om naar me te kijken.’
Hoe autoritair kon hij zijn, dacht zij door haar pijn heen, en hoe heerlijk zeker.
Een leiding, om je met lichaam en ziel aan over te geven....

XVI
Het ontbijt met Els in de eetkamer. De strenge rust van 's avonds werd nu vervroolijkt
door de zon in den erker, die vol stond met bloeiende planten. Háár werk, wist Sauvin,
wie zou er verder voor zorgen? Els tegenover hem, het gezichtje ontspannen door
een nacht slaap. Geen van beiden sprak, zij zorgde lief voor hem en om haar genoegen
te doen, begon hij te eten en merkte met verwondering, dat hij honger had.
Toen stond zij op: ‘Nu ga ik Martha helpen met het toilet van moeder. Ik waarschuw
u als ik klaar ben. Gaat u zoo lang in moeders zitkamer, daar zijn boeken.’
Alsof hij lezen zou! Hij voelde een groote ontroering, hier had zij dus gewerkt en
aan hem gedacht. Dit was haar kamer, zonder iets van Gerard. Veel boeken, veel
planten, een antiek bureau met portretten van de kinderen op verschillende leeftijden,
een jeugdportret van Gerard, - Dick zou later
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veel op zijn vader lijken, - een kiekje, dat zij in de Jura van Els en hem zelf genomen
had. Hij voelde zich zonderling week worden; - als hij lang hier bleef, hield hij geen
kracht over voor het afscheid straks. Hij deed een machtelooze poging aan wat anders
te denken. Hoe zorgzaam was Els, - zou zij bij haar vader blijven als alles voorbij
was, .... alles voorbij.... en er niets meer restte dan de leegte.... de woestijn? ....
Resoluut draaide hij zich om en ging door de open deur de tuin in. Op deze manier
kón het niet, - hoe moest hij straks afscheid nemen van Mary... de allerlaatste maal....
Als hij nu maar geroepen werd! In haar bijzijn vond hij eerder zijn rust, zij was
zoo sereen, haast leek zij blij om dit onherroepelijke, - voor háár loste het conflict
zich op, - welken weg had hij nog te gaan?
Goddank, 't figuurtje van Els op het terras.
‘Moeder wacht u, dokter. U hebt nog een half uurtje, als u er althans bij blijft om
te loopen.’
‘Ik zou onderweg graag nog wat bloemen voor je moeder bestellen,’ zeide hij.
Hij verlangde, dat het voorbij zou zijn. De nacht had hem opgebruikt, er bleef hem
geen kracht meer over. En nu 't afscheid, waar hij klein, zwak en weerloos doorheen
moest, - hij ontving niets meer, alles moest uit hem zelf komen, en in zich vond hij
alleen leegte.
In het meedoogenlooze licht van den morgen zag hij scherper nog dan gisteren de
voorboden van het einde. Haar gezicht was grauw en ingevallen, maar zij
verwelkomde hem met een glimlach. En overwon haar moeheid en pijn, nam in een
helfdhaftige poging hem te sparen, de leiding van het gesprek. En hij dacht, hoe
wonderlijk zij elkaar aanvoelden, want nu was zíj het die gaf....
Maar hier moest een eind aan komen, - voor hen beiden was het beter, dat hier een
eind aan kwam. Hij stond op:
‘Het wordt mijn tijd,’ zeide hij moeilijk.
‘Je mag je niet verlaten,’ antwoordde zij dapper, glimlachte naar hem en dacht,
hoe zij trots inspanning en leed, iedere minuut zou willen vasthouden. Maar zij
voelde, dat hij aan het einde zijner krachten was.
‘Hoe dráág ik deze oogenblikken?’ dacht hij.
Toen brak zijn beheersching. Hij knielde neer bij het bed en legde zijn wang op
haar hand. Alle smart der voorbije jaren, alles wat hij sedert den vorigen zomer
geleden had, crystalliseerde in dit ééne moment; de hefboom brak en hij voelde den
last als een rotsblok zoo zwaar, tegelijk met een vreemde sensatie van bevrijding.
Misschien, omdat hij zich eindelijk had

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

341
overgegeven en niet meer behoefde te vechten. Hij was onbeschermd en naakt, maar
niet eenzaam meer en wonderlijk verbonden met de wereld en haar leed.
Met oneindige moeite, want iedere beweging deed haast niet te dragen pijn, bracht
zij haar linkerhand naar zijn hoofd en streelde zacht over het grijze haar.
‘De moeder vervangen,’ had zij eens tegen hem gezegd. Dat was dit ook, maar dit
was oneindig méér. Hooger dan dit zou een mensch in zijn geluk niet stijgen. Kon
men ooit in vreugde zoo één zijn als in leed? Waren er tusschen hoogste zaligheid
en opperste smart geen grenzen te trekken?
Hij stond op, boog zich over haar heen en kuste haar voorhoofd. Geen van beiden
sprak. Toen hij bij de deur zich nog eens omwendde, straalden haar oogen hem tegen
in de overgave van een laatsten groet.
Hij stond, zonder dat hij wist, hoe hij er gekomen was, in de vestibule. En Els bij
hem: ‘Ik loop even mee naar het station. Moeder kan wel een kwartiertje alleen
blijven.’ Wilde zijn suit-case dragen, die hij, - zooveel begrip scheen hem gelaten,
- van haar terug kreeg. Als hij later aan dien morgen dacht, leek het hem, of hij nooit
zonder hulp zijn weg naar den trein zou hebben gevonden. Onder haar gedecideerde,
stille leiding bereikte hij 't station en zijn coupé. Ze drukte vluchtig, zakelijk zijn
hand en hij zag haar, den grooten bos witte anjers dien hij onderweg voor Mary kocht
in haar arm, teruggaan naar haar leed, stil, klein en onverzettelijk.

XVII
Dien middag zat Els in de ziekenkamer aan het raam en teekende aan een ontwerp,
dat niet vlotten wilde. Van tijd tot tijd gingen haar oogen naar Mary, die scheen te
slapen.
‘Els,’ klonk plotseling de stem van de zieke.
‘Ja, moeder, wil je iets?’
‘Alleen je maar zeggen, hoe dankbaar ik je ben, dat je dokter Sauvin hebt laten
komen.’
Het kind keek haar hulpeloos aan.
‘Elsje, kom eens hier bij mij zitten, ik wou met je praten.’
Els stond op en nam gehoorzaam den stoel bij het bed.
‘Elsje, waarom heb je hem geschreven?’ vroeg Mary zacht.
Els zweeg en speelde nerveus met haar ketting.
‘Vrouwtje, je bent geen kind meer en je hebt, geloof ik wel zoowat alles begrepen.
Daarom wilde je ons dit geluk nog gunnen.’
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Els knikte stom, haar oogen vol tranen. Toen Mary zweeg, begon ze plotseling,
hakkelend:
‘Ik wist het al zoo lang, misschien vóór jullie het zelf begreep. Ik heb het dadelijk
gezien, van den eersten dag af. En toen wij picnicten, - weet je nog moeder,’ - ‘hoe
zou ik niet?’ dacht Mary, - ‘toen maakte Dick een mier dood, die hem niets deed en
jij zei: “Dat beest heeft net evenveel recht op zijn bestaan als jij.” En toen zei dokter
Sauvin: “Eerbied voor het leven,” en toen keek jullie mekaar aan en het was net of
je oogen veel meer open waren dan anders, moeder, en toen wist ik wel héél zeker
dat jullie bij elkaar hoorden.’
‘Ja,’ zei Mary zacht.
‘En toen Dick en ik in Genève waren,’ - Els sprak gedempt en heel vlug, alsof zij
een zonde biechtte, - ‘en toen ik hoorde, dat Vader naar Praag moest, was ik blij voor
jullie, dat je veel met mekaar kon praten, en toen ineens dacht ik,’ - een donkere blos
steeg in het bruine gezichtje en de stem daalde tot een gefluister, - ‘ik dacht, dat als
twee menschen op die manier van elkaar hielden....’
‘Ja?’ vroeg Mary rustig.
‘Vindt je het héél erg, moeder, dat ik dat gedacht heb, ben je boos op me?’
Mary stak haar hand uit en trok het kind naar zich toe.
‘Neen lieverd, het was niet zoo, maar er is niets in die gedachte wat erg is.’
Els streelde zenuwachtig de slanke, witte hand.
‘Zoodra ik terug was, moeder, wist ik dat, ik wist, dat jullie uit elkaar was gegaan,
omdat het je te moeilijk werd, samen te zijn. Weet je, moeder,’ ging ze rustiger voort,
‘toen ik in Genève was en dat dacht, vond ik het eerst heelemaal niet prettig en toen
heb ik er over gepiekerd en toen begreep ik, dat, als je zooveel van mekaar houdt,
en zoo heelemaal voor mekaar gemaakt lijkt, het dan toch niet slecht kón zijn. Het
lijkt me móói, om als je van een man houdt, je met je heele ziel en je lichaam aan
hem te geven.’
‘Ja, dat is het ook, kindje,’ zij zocht, even moeilijk naar haar woorden. ‘Maar je
mag de physieke liefde toch nooit een plaats geven, die haar niet toekomt. Ik bedoel
dit: je moet niet zeggen: “ik houd van dien man met mijn heele hart en mijn heele
verstand en nu geef ik hem mijn lichaam ook, want als je zoo van elkaar houdt, heb
je daar het recht toe.” Elsje, ik houd van Dr. Sauvin, zooals ik nooit van je vader
gehouden heb. En als ik vrij was, zou ik naar hem toegaan, ook al kon ik voor de
wet niet zijn vrouw worden, en dan mocht iedereen weten, hoe lief ik hem heb. Als
ik mij heelemaal aan iemand gaf, zou ik te trotsch zijn om dat in het geheim te doen,
dat is een groote liefde onwaardig. Maar nu zou ik voor ons eigen persoonlijk geluk
mijn gezin ontwrichten. Er bestaat wel geen diep gevoel tusschen je
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vader en mij, maar wij hebben toch ons verleden samen en wij hebben samen Dick
en jou. Dick zou het nooit begrijpen, het zou hem zoo'n schok geven en wat voor
ons zuiver is, zou, als hij het overbracht in zíjn leven, met zíjn begrippen verkeerd
worden.’
‘I k zou het wel begrepen hebben, moeder,’ zei Els zacht.
‘Dat weet ik kindje, daar heb ik nooit een oogenblik aan getwijfeld, jij en ik staan
elkaar veel nader.’
‘Méén je dat, moeder?’ vroeg Els gespannen, en geen verwijt had feller kunnen
striemen.
‘Wat heb jij je moeder veel te vergeven, Els,’ zei Mary stil.
‘Neen, moeder,’ antwoordde Els hartstochtelijk, ‘dat mag je niet zeggen. Zal je
dat nooit, nóóit meer denken?’ Ze boog haar krullebol over Mary's witte hand.
‘Moeder, het is allemaal mijn schuld geweest, ik was dikwijls zoo onuitstaanbaar, ik houd zoo verschrikkelijk veel van je, moeder, en dan was ik toch zoo allerakeligst
tegen je. Dat moet je me vergeven en dan mag je dat andere nooit weer denken, dat
kan ik niet hebben, dan zou ik mezelf later allerlei verwijten. En je hebt me net zoo
vreeselijk blij gemaakt, door te zeggen, dat we zoo dicht bij elkander stonden.’
‘Zou je niet kunnen probeeren, wat meer van vader te houden?’ vroeg Mary zacht.
‘Ik zou het zoo'n rust vinden te weten, dat je niet eenzaam was.’
Els schudde peinzend haar donkeren kop.
‘Ik geloof niet, dat het gaat, moeder, we zijn te verschillend. Maar daarover moet
je je geen zorgen maken. Ik vind mijn weg wel. Je hoeft heelemaal niet ongerust
over me te zijn. En ik zal nóóit vergeten, wat je vandaag gezegd hebt.’
‘Als je raad noodig hebt, kindje, denk dan aan dokter Sauvin.’
‘Dat is in ieder geval een aannemelijker voorstel,’ antwoordde Els met een flauwe
poging tot scherts. ‘Maar ik denk, dat ik 't eerst alleen zal probeeren.’
En Mary wist plotseling met feillooze zekerheid, dat dit kind het richtsnoer in zich
zelf had en trots fouten en strijd ten slotte den rechten weg zou vinden. En vroeg
zich af, waarmee zij al het geluk van den laatsten dag had verdiend.
Na een paar zeer korte berichten, die Els hem over den toestand zond, bereikte Sauvin
een week na zijn bezoek een briefje, waarin zij het overlijden harer moeder meldde.
Hij schreef haar, moeilijk een paar woorden terug; hij verscheurde eenige
condoleancebrieven aan Gerard en zond ten slotte een traditioneel rouwbeklag.
Toen Els tusschen haar vader en Dick bij het geopende graf stond, zag zij hem. Hij
leek grijzer en meer gebogen dan de laatste maal, een dood-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

344
moede, oude man, en zijn gezicht was als een masker. Later kwam hij naar hen toe,
condoleerde strak met het verlies. En wees, bang zich te verraden, zelfs de stille
sympathie af van Els.
‘Het was in ieder geval wel attent van Sauvin om op de begraafplaats te komen,’
merkte Gerard 's avonds op. ‘Ik vraag me alleen af of hij bij een trouwplechtigheid
niet even formeel zal zijn als vandaag.’
‘Ik ging niet graag met mijn bezwaren naar hem toe,’ zeide Dick met een voor
hem ongewone felheid.
‘Maak je maar niet bezorgd,’ antwoordde Els rustig, ‘zulke evenwichtige naturen
als jij hebben geen psychiater noodig.’

XVIII
Op een kouden, triesten Juli-avond kwam Sauvin van een laat consult thuis en liet
zich neer in den lagen stoel bij 't open haardvuur, dat Kee had aangelegd in nimmer
falende zorg voor haar dokter. Hij was te geënerveerd om zich tegen zijn moeheid
te verzetten. De laatste weken liet hij zich maar leven. De dag had eindeloos geleken,
- zooals tegenwoordig al zijn dagen, zooals zijn nachten waarin hij veel te lang wakker
lag. Hij voelde geen smart meer. De zekerheid van het zich in leed verbonden weten
met zijn medemenschen was hem ontgleden in de reactie volgend op de spanning
tijdens Mary's ziekte. Hij leefde werktuigelijk verder, een moede, ouderwordende
man, wiens levende sympathieën waren verdroogd en wien het leed van anderen
slechts in de verte beroerde. De weg was zoo grauw en zoo lang en hij werd zoo moe
en onverschillig. Iedere dag riep weer tot nieuwen plicht en zou dat blijven doen,
misschien nog jaren....
Op 't tafeltje naast hem lag een stapeltje post. Machinaal nam hij het op en begon
het door te zien. Een schok: op een pakje herkende hij het schrift van Els de Reever.
Zijn hand was onzeker toen hij het touw losmaakte. Een portret van Mary, met een
uitdrukking, die hij in St. Marc nooit op haar gezicht zag. Had ze aan hèm gedacht?
Een klein pakje. De brief:
‘Beste Dr. Sauvin, of mag ik hierboven zetten ‘mijn vriend’, want zoo noem ik U
altijd als ik aan U denk.
Hierbij zend ik U Moeders vulpen, ik heb vader gevraagd of ik die hebben mocht,
hij en Dick schrijven heel anders. Naar uw hand te oordeelen zult U ze wel kunnen
gebruiken. Ik geloof, dat het een van Moeders dierbaarste bezittingen is geweest. Ik
doe hier ook haar laatste portret bij, dat zij dezen winter voor Dick's verjaardag liet
maken. Vader zegt, dat het niet vroolijk genoeg is, ik kijk er graag naar, ik vind de
uitdrukking juist zoo lief.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

345
Moeder heeft mij uit uw naam gezegd, dat ik haar hangertje houden mag. Ik weet,
dat uw moeder het altijd droeg en het heeft ook aan moeder gehoord. Ik ben er trotsch
op, dat U me het waard vindt, ik hoop U te toonen, dat U U niet hebt vergist.
Dr. Sauvin, mag ik eens bij U komen om over mijn toekomstplannen te spreken?
Ik heb niemand, wien ik om raad kan vragen. Vader en ik begrijpen elkaar in 't
allerminst niet, we praten aldoor langs elkaar heen en ik geloof dat we toch allebei
eerlijk ons best gedaan hebben, sedert vader uit Amerika terug is. Maar er groeit een
heele serie misverstanden tusschen ons. De verhouding tusschen Dick en mij is ook
niet zoo, dat we iets voor elkaar kunnen zijn. Misschien is het mijn schuld. Hij was
Moeders lieveling, ik heb nooit van iemand op de wereld zooveel gehouden als van
haar en ik ben dikwijls radeloos jaloersch op hem geweest. En dan werd ik
onuitstaanbaar tegen Moeder, ik heb het haar werkelijk héél moeilijk gemaakt.
Den middag na uw bezoek heeft Moeder een heelen tijd met me gepraat, en toen
voelde ik hoe na we elkaar stonden. Ik geloof dat ik niettegenstaande alle verdriet,
nooit zóó gelukkig ben geweest als dien dag.
Als ik U ooit in iets helpen kan, zult U het me dan net zoo eerlijk vertellen, als ik
het U nu doe? Wij hooren toch bij elkaar, wij die haar van alle menschen het meeste
hebben liefgehad.
De dochter van Mary.
Een spanning brak, een druk werd opgeheven.
Sauvin zat heel stil, met den brief vóór zich. En Mary's portret dat hem aanzag.
Mary's legaat: een eenzaam kind dat van haar schuwe reserve uit hem een hand
toestak, dat hem helpen wilde, waarvoor hij noodig was, niet als dokter, - als vriend,
als oudere vriend, zoo'n beetje als vader. Iemand voor wie hij zich verantwoordelijk
zou voelen. Iets eigens. De reddingsboei.
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Mijmerij
door Helma Wolf-Catz
's Avonds in de blank omsloten,
in de witte lampeschijn,
is er niets van 't onverdroten
en medogenloos venijn,
dat in helle drukke dagen
in het koude morgenlicht,
kwelt met niet te keren vlagen
't wankelmoede evenwicht.
's Avonds bij de goede lichten,
waar ik wacht op jou alleen, - Te verdroomd zijn wij die dichten,
storten van een zucht ineen.
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Visschers1)
door Johan Theunisz
GOED beschouwd, was de haringteelt als geheel een mislukking geworden. Er waren
goede dagen, goede weken zelfs geweest, er waren enkele visschers, die werkelijk
veel verdiend hadden. Misschien was er zelfs een heel enkele geweest, die niet alleen
zijn vele schulden had kunnen afbetalen, maar zelfs nog een beetje had kunnen
oversparen. Zoo er al zoo een geweest mocht zijn, hij was de uitzondering. Niemand
zou het geweten hebben, want welvaart werd altijd verzwegen. Als geheel mocht
men gerust de haringvangst als mislukt beschouwen. Eerst, toen de prijs nog hoog
stond, was de vangst beneden het gemiddelde geweest. Nauwelijks waren de meeste
visschers in staat geweest hun brood te verdienen.
Toen na eenige weken van haast onbeloond zwoegen de vangsten behoorlijk groot
werden, liep de prijs zoo snel terug, dat men al heel veel moest vangen, wilde het
bedrijf loonend zijn. Voor de waarlijk overvloedige vangsten van later had men bijna
geen geld kunnen maken, terwijl het werk meerdere malen was verdubbeld.
Zoo stonden de visschers soms tot laat in de avond hun netten te ledigen van de
zware vangsten, terwijl de schemer opkroop langs de huizen: en nog later soms,
terwijl achter de zwarte silhouetten der torens de hemel meer en meer werd
uitgebluscht en alle kleur verging en stierf.
Hoe wonderlijk en vreemd in de fantaste belichting van de talrijke scheepslantaarns
langs de boorden was dan het bewegen hunner lichamen, die half overdropen van
gloed en schijn, telkens in de diepste duisternis van schaduw werden stukgeslagen.
Handen beschreven groteske gebaren, hoederanden wierpen banditeske schaduwen,
waarin oogen wittig lichtten. Gestalten rezen en losten op. Hoe glinsterde in het
duister van de netten de visch, koperkleurig beglansd. Dansende lichtribbels speelden
op het dartel water. Stemmen rumoerden de avond door, gezang werd ingezet en
zonk. Gefluit. Het dof klotsen van het bewogen havenwater aan de voet der kade.
De nachten brachten korte rust. De morgen lichtte gewoonlijk weer vroeg en
eischte hun zware, vermoeide lichamen op voor een tocht in de uchtend-kille schemer
van de nanacht in de open booten over het mistvergrijsde watervlak.
Eerst het aankleeden bij lamplicht in het koud vertrek, dan, huiverend van slaap,
de gang door de verlaten, grauwe stad. Boven de daken, achter het schijnsel der
lantaarns wordt de hemel stilaan grijzer, de stilte wordt doorklotst van
klompengedaver, het rameit de houten bruggen, het reson-

1) Fragment uit den Zuiderzee-roman: Verloren Volk.
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neert tegen de toegedekte gevels, het vindt echo's in zijstraten.... of gaan daar andere
visschers?
Aan de haven geflapper van zeilen in de kille morgenbries, geroep van schorre
stemmen. Dof plompt een vaarboom in het water; het vlak, matgrijs, rimpelt kringen
weerspiegeld vuurtorenschijnsel.
Daarna de uittocht: donkere silhouetten van booten, wegdrijvend het noorden in
op de eb tegen de steeds lichter wordende oosterhemel.
De stad lijkt ver en levenloos. Gevelbrokken vangen hier en ginder lichtglans. Dan
zinken ze in de schemer heen.
De afstanden groeien. Grijsheid alom, grijsheid van water, grijsheid van lucht.
Bijeengehurkt in de holte van het ruim, de handen in de zakken, huiveren ze. De
schipper aan het roer smookt een pijp, kijkt naar de wimpel, ziet achter zich naar de
grauwe silhouetten en mompelt namen. Een der knechten, opstaande, uitspiedend
naar voren langs de donkere zeilvlerken, geeft namen weer.
De stad is geweken. De andere schepen deinzen in de schemer. Men is eenzaam
in de grijze morgen in de diepte van de boot onder de duistere zeilen, die vol staan
op de bries. Achteraan hobbelt de vlet mee, opgetast met de zwarte netten.
De kim kleurt voorzichtig door de grijsheid heen, oranje en geel....
Dan in de prille morgen het uitgooien der netten; bakens plonzen, ijzerbezwaard,
in zee. Ruischend zijgt het touwen weefsel na in het water. Een oogenblik drijven
de donkere, vierkante kurken boven, en dan trekt de zwaarte van het lood ze omlaag
in de diepte. De einden der touwen worden geknoopt. Even rekt het want zich in
scherpe lijn boven de oppervlakte. Nieuwe bakens worden aangegeven en
tusschengevoegd. Een oogenblik later vlaggen ze, klapperend en nat, boven het
paarlen watervlak. Eindelijk klimmen de knechten weer aan boord. Hun grove, roode
handen zijn verstijfd van het koude water. In de kerven van de huid bijt het zout.
Men zet koffie en steekt een pijp op. In het kleine kajuitje worden boterhammen
gesmeerd en met de kommen koffie rondgegeven.
Het roer is reeds gewend. Men zeilt terug naar het begin. De bakens, die de richting
van het want aangeven, passeert men bij tusschenpoozen.
Men wijst elkander andere bakens en gist hun eigenaren. Links en rechts schieten
andere booten voorbij. Daar werpt nog een de netten uit, verderop meerdere: donkere
driehoeken op de kimlijn gezet.
De morgen is klaarder.
Een rookpluim wuift op: een Stânfries zeker of een Hunze, misschien wel het
Sneeker bootje. Daar gaat een tjalk, verheven en massief. Uit de morgennevel duikt
steeds meer leven op. In de verte ligt de stad: zwarte kartel. De zon breekt dan tenslotte
door: goudig sprankelt het water,
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kleurig wordt het boord in tallooze nuancen van bruin, de zeilen daarboven in hun
diep en warm rood-bruin staan strak op de bolle wind, het zwaard scheurt het water,
goudspatten schieten flonkerend weg.
De fok rengt omlaag, de schoot wordt gevierd. De aak steigert, windgeslingerd,
op het water. Weer springen de knechten in de vlet en vieren het touw. Wild dobbert
hij, leeg, op en neer.
Men nadert. Eén grijpt met een haak het eerste, dubbelgevlagde baken. Gekletter
van ijzer. Dof vallen de eerste looden in de holle buik der vlet, de kurken geruchten.
Daar schemert, paarlmoerig, de eerste haring in het zonlicht. Zilveren maliën zakken
op elkander over de zinken schutplaten der gebogen boorden.
Langzaam stapelen de netten zich hooger en hooger op.
Een baken reeds!
Klauwen grijpen en halen binnen. De bamboestok zwaait omhoog en smakt neer
terzijde van de nettenstapel. Reeds palmen handen weer netten in, zilver op zilver.
Driftig blijft de vlet dobberen, meegevoerd in de betoomde vaart van de boot.
Als ze tenslotte teruggeklommen zijn binnen het boord, de zeilen weer geheschen
zijn, zitten ze opnieuw bijeengehurkt rond het bun. De terugkeer begint. De schipper
stuurt. Een heeft een net ter hand genomen en boet een stuk, waar de zee het wegsloeg
uit de lijken. Zonnevuur vlamt op de koperen spoel. Onder de bewegende handen
groeit maas naast maas. Het mes kerft de einden weg. Een ander herstelt een gebroken
baken. Er vallen nu en dan enkele trage woorden. Buiten de beslotenheid van het
boord springen zonnesprankels heen en over op de golven.
Langzaam rijst de stad omhoog van achter de golfslag. Torens richten hun slanke
silhouet. De grauwe massa krijgt weer teekening en wijkt uiteen in afzonderlijkheden
van bouw: het stadhuis, de gasfabriek.
Maar tusschen de uitgerekte vangarmen der pieren is reeds volle beweging. Van
Noord en Zuid springen de booten toe: tjalken, breed en superbe, zeilen statig voorbij,
een sleepboot nadert, een vrachtschip.
Dan valt men eindelijk de haven weer binnen tegen het middaguur. Het buitenwerk
is volbracht. Het werk van elke voorjaarsnoen neemt een aanvang.
Op de begeerde rust van de avond volgt een korte nacht.
Zoo schakelen de dagen samen, weken rijen aaneen. Het eenig onderbreken is de
zondag. Dan staan ze laat op, kleeden zich in de ongewende kleeren en gaan naar de
kerk. Tenminste sommigen. De meesten staan te praten aan de haven. Zij prefereeren
de middagdienst na het slaapje, als ze zalig lui zijn.
Met genot hooren ze de stem van de prediker over zich heen gaan. Zijn daverend
geluid spreekt van zonde en genade, van herrijzenis en eeuwig
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heil. Bij de schildering van hel en verdoemenis beukt zijn vuist het groene laken van
de katheder, waaraan de balletjes sidderen. Maar dan verstilt zijn stem bij de
zegeningen van het evangelie, en de gewelven herfluisteren het teeder prevelen.
Weggezakt in hun banken, de oogen knipperend tegen het licht, dat door de hooge,
kille vensters binnenvalt, beseffen ze vaag uitverkoren te zijn, als behoorend tot het
volk Gods.
Tot het gemeenschappelijk gezang ze wekt. Dan galmen ze extatisch mee. Ze
bidden met overgave.
- Na de haringvangst was de ansjovisteelt een nog grooter fiasco geworden.
Er was vrijwel niets gevangen en bovendien waren de prijzen laag. Want het vorig
jaar was de vangst zoo overvloedig geweest, en de vraag bij de handelaren zoo gering,
dat er in alle pakhuizen nog bij massa lag opgetast en niemand dus wenschte bij te
koopen.
Reeds na eenige weken had men daarom de netten opgeborgen. Zoo hingen overal
op de zolders de grove haringnetten en het fijnmazig ansjovisgaal naast elkaar in
grauw-bruine bossen, waarrond de zware kurken stonden uitgespreid. Het botwant
had men gereed, om, zoodra de eerste visch werd aangekondigd, naar zee te kunnen
gaan. In de pakhuizen stonden aasbakken en garnalenmanden reeds klaar. De
kookketels konden voor het koken der garnalen onmiddellijk worden aangestoken.
Maar zoover was het nog niet. Week aan week slenterden de visschers doelloos
rond in de havenbuurt. Een enkele had misschien een tijdelijk baantje ergens kunnen
vinden, maar verreweg de meesten deden niets in het onzeker afwachten van dag na
dag. Trouwens die tijdelijke baantjes lagen voor visscherlui niet voor het oprapen.
Want wie nam nu een knecht, die hem iedere dag in de steek kon laten? En dat
moesten ze toch hun nieuwe bazen, zoodra de schipper ze opriep, bij wie ze zich
voor de botvangst of voor het heele jaar hadden verhuurd.
Voorjaar was voorbij: de jonge zomer was overal. De stad scheen fleuriger dan
ooit. In de zonneschijn kwam er leven op de oude gevels. Na de schoonmaak, steevast
vóór de Paaschdagen, waren de gordijnen overal properwit, strak en glanzend
neergehangen. De ruiten, weliswaar verweerd, maar glinsterend toch, kaatsten
lichtflitsen langs de straat. Ook op het water speelde overal licht.
In het binnengrachtje, waar de twee bruggen en de steen en pijp keurig boven hun
spiegelbeeld stonden, en waar de haringvletten, vastgezet aan de boomen, ter
weerszijden het smalle water hier en daar bijna dekten, daar stonden de oude gevels
verteederd weerkaatst in de open waterpartijen.
Overal in de stad was het groen der boomen weldadig-frisch en dekte menig
armoedig-triest bouwsel weg.
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Het waren trouwens niet alleen de goede, onderhouden, mooie gevels, die zooveel
wonnen in het zomeraspect, het waren in de eerste plaats die tallooze pakhuizen, wat
scheef gezakt zoo hier en daar, maar niet, als tal van woonhuizen, bijgewerkt en
opgelapt tot officieel sieraad. Die oude pakhuizen, ze waren zoo schoon in hun
eenvoud met hun diep-roode, aangevreten, groote baksteenen en het milde groen
hunner luiken. Die herleefden geheel en al, die gaven nog even weer terug de rijke
pracht der vergane eeuwen. Die ketenden, verspreid in de stad, over een afstand van
tijd, dit oord aan de vroegere, befaamde veste; hier een paar aan een dood binnenwater,
ginder nog een in een achterstraat, of op een eenzaam grachtje, soms ook een
weggestopt achter wat boomen of terzijde van de straat in een dood slop.
In zulk een schoon zomertij kreeg de stad iets ontroerends. Dan was ze een oude,
lieve vrouw, het gelaat verlept en van veel leed gegroefd, maar verzacht door de
zoete mildheid van een wetende glimlach.
Hoe geheel anders waren deze fraaie, schoon gewonde en verminkte, restanten
van vroegere praal, dan de dorre rampzaligheid van de nieuwbakken straatjes met
hun confectiehuisjes, die de aanblik van de stad schonden door het protsig vertoon
van hun kleinburgerlijke netheid. Hoe verheven ook in hun tragisch verval waren
deze oude pakhuizen naast de stijllooze wangedrochten, die door de industrie her en
der waren neergezet, en in hun schreeuwende leelijkheid de voorname pracht der
geteekende gevels te grootscher deden uitkomen.
Bij elkaar gegroept op de dam bij het havenhoofd, bij het afslaggebouw of aan de
brug, stonden de visschers hun dagen te slijten en bespraken de toestanden. Hoe ook
hun gesprek begon, altijd draaide het toch uit op de droevige verzuchting: de
afsluitdijk. Want eindelijk was in hun hoofden toch de zekerheid gekomen na tal van
jaren, dat deze afsluiting werkelijkheid was, bestond en zelfs vorderde. Heel langzaam
was het besef gaan dagen, dat ze binnen korten tijd broodeloos, of in elk geval
werkloos zouden zijn.
Ja, ze wisten het wel, ze zouden ondersteuning genieten, de ouderen. Maar zou
dat genoeg zijn om ervan hun huishoudingen gaande te houden? Er wat bij verdienen
dan? Wat konden zij, mannen van veertig, vijftig jaar met hun vereelte handen doen
als bijverdienste? Dat was immers dwaasheid! Hun boel, hun boot en netten, alles
was getaxeerd en zou vergoed worden, was er gezegd. Maar wat voor waarde had
dat alles eigenlijk nog? Reeds daalden van alles de prijzen. Wie kocht nu nog nieuw
want, ook al was het oude vergaan en ook al stond het daarom de kans op goede
vangsten in de weg? Wie deed er op het oogenblik aan zijn boot en tuig iets meer
dan het allernoodigste? De toekomst scheen al zeer weinig belovend en miste alle
perspectief.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

352
Ja, de oude visschers zouden ondersteuning krijgen. Maar wat zouden zij krijgen,
wier bedrijven slechts indirect met de zee in verband stonden: kruideniers, bakkers
aan de buitenkant in het havenkwartier? En zij dan, wier handen werk, wier monden
brood kregen door de zee, die talloozen zonder precies te omlijnen bestaan, die
leefden van nu eens werk hier en dan eens werk daar: ansjovis doppen, haring zouten?
Ook bij de jongeren, wanneer ze bij elkaar zaten in het gras van de dam, of in de
middagzon lagen op het voordek van een botter, ook bij hen was geen vreugde, als
ze de toekomst inzagen. Wat moesten zij, jonge kerels van goed twintig jaar en jonger
nog? Wat zou hun te doen staan, als straks het einde er was? Zij wisten geen van
allen meer, dat ze eens het waarschuwend woord van de meester bij het verlaten van
de school hadden veronachtzaamd, dat ze in stee van een ambacht te kiezen, waren
gaan varen en visschen, omdat ze overtuigd waren, dat alle teekens logen, die wezen
op het naderend einde van het bandeloos visschersbestaan. Ze herinnerden zich niet
meer, dat ze gaarne waren gevolgd het korte bevel van hun vaders en verdiensten
waren gaan zoeken om en op zee. Dat alles waren ze vergeten, deze slachtoffers van
ouderlijke kortzichtigheid en bittere noodzaak.
Nu zagen ze in de verte het toekomstig leven en schrokken een oogenblik Zelfs
de onverschilligen - en wie was dat daar eigenlijk niet? - beseften soms, dat het met
schouderhalen en zwaar gepraat niet te redden was. Sommigen onder hen hadden
reeds huishoudens opgezet en konden hun kinderen niet voeden. Steeds dieper zonken
ze weg in schuld op schuld. En waar was het eind? Sigarenmaker worden? Stoelen
matten of manden vlechten? Fabrieksarbeider worden, gesteld het ware doenlijk,
beteekende zelfmoord, want wie hunner zou de moreele kracht vinden zich te schikken
in een geregeld leven? Wie zou zichzelf kunnen binden binnen de beperking van een
ingedeeld bestaan?
Zoo verdichtte boven deze levens de dreiging van een onontkoombare toekomst
steeds vreesaanjagender, steeds hopeloozer.
En aan niemand gaf hun geloof ook maar het geringste spoor van zekerheid. Ze
waren overtuigd van het gezegde: kracht naar kruis, maar niemand geloofde deze
woorden, die leeg bleven als gescheurde schalen. Ze hadden de verzekerdheid des
geloofs, maar ze waren toch niet overtuigd, dat God zijn kinderen niet op het critieke
oogenblik vergeten zou.
Als in de kerken, elke zondag twee maal, vanaf de kansel de genade werd
afgesmeekt, dan vroegen ze ijverig mee, maar in hun harten bleef het vermoeden,
dat ze wel voor een dichte deur zouden komen als het eenmaal zoover was. Tot in
hun beste oogenblikken geloofden ze niet, wat ze geloofden.
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Humoreske
door A.J. Luyt
Aan Mr. L.L. van Wageningen
Ik ben gemaakt uit 't harde hout,
Waarvan men balken zaagt,
Die nog na eeuwen zijn vertrouwd,
Waarmee men zolders schraagt.
Ik ben gemaakt uit 't taaie hout,
Waarvan de rekstok stamt,
Waar reuzenzwaai zich aan ontvouwt,
De handen vastgeklampt.
Ik ben gemaakt uit 't weeke hout,
Waarvan de maestro fijn
De wonderste violen bouwt,
Die in de wereld zijn.
Ik ben gemaakt uit alle hout,
Dat op de aarde wast,
En daarom heeft mij niets berouwd
Van Levens lust of last.
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Ik ben gemaakt uit den en eik,
Uit berk en beuk en iep,
En daarom voel ik mij zoo rijk,
Zoo'n zonderling, zoo'n tiep.
Ik, God vertroost me, ben complex
Tot in den hoogsten graad,
Concaaf en tegelijk convex,
Verrukt en desperaat.
Zoo in der wereld wilde woud
Beproef ik mijn gewin:
Ik ben gemaakt uit alle hout,
Ik groei den hemel in!
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Kroniek
Boekbespreking
Top Naeff, Offers...., Amsterdam, Van Holkema en Warendorff, 1932.
Een nieuw boek van Top Naeff. Dat is helaas in deze ‘na-oorlogsche’ jaren een
zeldzaamheid geworden. Maar dan ook een telken male zeer verheugende, een
kostelijke zeldzaamheid. Een nieuw verhaal van Top Naeff, wij plegen het langzaam
en met diepe aandacht te savoureeren. 't Is waar, het wil ons, bij die overgegeven
lectuur, nu en dan ook wel eenigermate prikkelen.... tot zekeren onwil of verzet.
Maar in onze lange mijmering, als de lectuur ten einde is, vergaat ook bijna geregeld
dat verzet weer, lost het zich als 't ware op in ons, zéér veel grooter, gevoel van
sympathie en bewondering.
Met karaktervolle rust en voornaamheid gaat dit nieuwe verhaal van onze niet
meer zeer jonge schrijfster - echter tien of twaalf jaar jonger dan de ‘generatie van
1890’, waartoe, nota bene, het uitgeversprospectus haar laat behooren! - lijnrecht in
tegen de wenschen en neigingen der z.g. ‘jongeren’ in onze letteren. Volgens althans
eenige dier z.g. jongeren (30 à 40 jaar zijn ze thans) zou het eigenlijk haast
ongeoorloofd en belachelijk zijn, in een tegenwoordigen roman nog met z.g.
driehoeksverhoudingen (man, vrouw en vriend of vriendin) aan te komen, aangezien
wij daar al ‘genoeg’ van zouden hebben gehad. Maar ook in dieperen zin negeert
Top Naeff met haar nieuwe geschrift op vorstelijke wijze wat men den ‘modernen
geest’ gelieft te noemen - een ‘geest’, die o.a. voor alle hoogere of fijnere vormen
van liefde, voor de groote, waarachtige liefde dus ook tusschen man en vrouw, niet
dan een negeerend of meelijdend schouderophalen schijnt over te hebben - om niet
eens te spreken van zulke erger dan verouderde begrippen als huwelijks- en
vriendentrouw, eergevoel en zelfrespect. Dit alles, wordt ons immers te verstaan
gegeven, hoort niet meer thuis in dezen ‘na-oorlogschen’ tijd.
Maar Top Naeff beschrijft in haar nieuwe verhaal welke offers er toch altijd nog
worden gebracht uit kracht van al die ouderwetsche sentimenten. Dit belet niet, dat
zij, aan haar oplossingen gekomen, blijk geeft minstgenomen te betwijfelen, dat die
ontzaglijke offers onder alle omstandigheden het eenige goede zouden zijn, maar
hun eerbiedwaardigheid, hun.... s c h o o n h e i d (en daar komt het in de kunst toch
maar op aan!) heft zij boven allen twijfel uit. Het is of zij wil zeggen: in het gewone,
dagelijksche leven, in het voorbijgaan bekeken, lijkt mijn ingetogen, strak-vormelijke
de Bordes - die toch zoo onderhoudend kon zijn ‘als hij wilde’ - soms misschien wel
wat erg hollandsch-harkerig, maar dieper geschouwd, als geestelijke verschijning,
is hij niets minders dan een held, een hooge idealist, een moderne Don Quichotte.
En Madeleine Twist? Wat haar betreft laat ons de schrijfster tot het einde toe
eenigszins in twijfel. Heeft zij iets anders ver-
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wacht van haar vriend? Zij kiest den dood boven het verraden van haar geheimen.
Prachtig! Maar zoo kennen ook wij die geheimen niet.
Om nu nog even terug te komen op dien prikkel tot verzet, die wij tijdens de lectuur
van zoo'n echten Top Naeff plegen te ondervinden, de oorzaak daarvan is niet
gemakkelijk aan te duiden. Het wil mij voorkomen dat deze ‘ladylike’ schrijfster,
bij haar zoozeer lofwaardig gevoel voor hooge rechtschapenheid en edele
zelfopoffering, nu en dan gevaar loopt, iets minder hooge waarden - als traditie, naar
buiten blijkende levenshouding, den angst banaal of triviaal te schijnen - daarmede
te verwarren of gelijk te stellen. Ik erken dat wij, met ons zelven redeneerend, bijna
geregeld eindigen met haar vrij te pleiten - ik tracht ook alléén de vermelde prikkeling
te verklaren. Er komt ons dan zekere koelte tegemoet - de koel-hooghartige
beheerschtheid waarschijnlijk, die een voor zijn hartstocht bezwijkende (een Tristan
b.v.) schoft dorst noemen - en deze koelte wekt een tegenkoelte. Wij herinneren ons
daarbij het beroemde maxime van de Larochefoucauld: als een mensch erin slaagt
zijn hartstocht te overwinnen, dan ligt dat gewoonlijk meer aan de zwakte van dien
hartstocht dan aan de kracht van dien mensch. Een ten slotte misschien wat al te
sceptisch, te moedeloos woord! Maar toch....
Ik wou nog even zeggen dat ik de laatste zestig bladzijden van Top Naeff's boek
- dat er in 't geheel slechts honderdvijftig telt - de verreweg mooiste vind. In de
negentig voorafgaande wordt ons met horten en scheuten de geschiedenis verteld,
retrospectief, zooals Lodewijk de Bordes zich die herinnert, in de laatste zestig gaat
de schrijfster tot veel eenvoudiger, directer epiek over, wordt zij zoodoende aanstonds
ook veel levendiger en eigener, roert ons, tot het slot toe, veel meer. De beschrijving
van het pratende en zwijgende samenzijn van echtgenoot en vriend (der dan reeds
doode Madeleine) is nauwelijks anders dan groot-meesterlijk te noemen.
H.R.

Ina Boudier-Bakker, Het kind in den strijd met leugen en vrees.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Ina Boudier-Bakker, De verschijnselen der menschenziel in het Sprookje.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. (Beiden zonder jaartal).
Ina Boudier-Bakker heeft nimmer nagelaten van haar vurige en teedere liefde voor
kinderen te getuigen; overal in haar werk groeien en bloeien ze op als bloemen.
Stralend als hoofdpersonen of den achtergrond met kleuren doorwevend als een
gobelin. Altijd weer konden wij ervaren: de schrijfster kent ze, bemint ze, ziet ze.
Maar is dat kennen niet intuïtief, dat zien niet een aangeboren schouwen, en tevens
een diep verwant-zijn met d' eigen jeugd? Misschien hadden wij niet zoo gauw van
haar verwacht dat zij haar ervaringen en intuïties zoo zou kunnen beredeneeren, ze
zóó zou kunnen uit-
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werken. In tegenstelling met vele moderne paedagogen begint het bij haar niet bij
de redeneering, maar bij het gevoel en door het gevoel en de ervaring heen bereikt
het 't verstand. Zoo kon er een fijn, rustig boekje over het kind in zijn strijd met
leugen en vrees ontstaan, een boekje over de vele verborgen moeilijkheden die het
kind kunnen kwellen. Het kind, dat, ondanks alle vertrouwelijkheid en openheid, een
stukje mysterie voor ons blijft, hoezeer wij het ook meenen te kennen, omdat zijn
typisch-kinderlijke gewaarwordingen en zijn aan wasdom en ontwikkeling gebonden
emoties nooit meer gehéél door ons kunnen worden na-geproefd, hoezeer ook liefde,
herinnering, kennis ons daarbij helpen. Volgens Ina Boudier-Bakker komt het er
voor het kind ook niet zoozeer op aan of het gehéél begrepen wordt, of het zich steeds
uitspreken kan, maar wél of het ten slotte zoo zeer met ons verbonden is, dat wij
kunnen voorkomen, dat er een scheidsmuur valt tusschen zijn innerlijk en de wereld,
met andere woorden: of het ons vergund is ‘den doorgang vrij te houden’ zoodat wij
hem de wereld toonen mogen. De schrijfster beschouwt het veilige eigen huis als
een haven waar het kind steeds van zijn strijd in de buitenwereld uitrust, maar daar
hier bij sommigen een te véél is, zouden wij er bij willen voegen dat van het veilige
huis uit de impulsen moeten komen (ook bewùst dus) om de wereld met moed en
met liefde in te treden. Hiertoe zal den opvoeder eenige zeer verschillende middelen
bezitten: het voorbeeld, het verhaal, de oefening (hetzij een plastische, een
rhythmische, of een muzikale). Een opvoeder die ziet met welke moeilijkheden een
kind te kampen heeft, zal soms wonderen kunnen verrichten wanneer hij het geschikte
sprookje of het verhaal vindt, waardoor het kind op meer indirecte wijze beïnvloed
en gesteund wordt.
Ina Boudier-Bakker met haar fijne intuïtie heeft ook begrepen dat het kind in
laatste instantie behoefte heeft aan autoriteit. De autoriteit van ouder of leeraar te
voelen, te aanvaarden, geeft rust, evenals de bewondering; het is een voorproefje
van het opzien dat de latere mensch doen zal naar het ideaal, naar het hoogere in hem
zelf en in de wereld. Dat zegt Ina Boudier-Bakker niet zóó, zij blijft altijd streng
binnen de grenzen van het concrete, maar zij erkent toch de beleving van de autoriteit
als een diep gewortelde, kinderlijke behoefte. M.i. zal dit weer hoe langer hoe meer
ingezien worden, maar wel zal het een eerlijke autoriteit moeten worden, niet een
autoriteit die alleen maar op een toevallige voorsprong in leeftijd berust; deze moet
hebben afgedaan. Er zijn vele subtiele opmerkingen in het boekje, het is alleen zoo
jammer, dat zij, die zulke lectuur het meest van noode hebben, haar niet lezen.
Het tweede boekje ‘De verschijnselen der menschenziel in het Sprookje’ is zoo
mogelijk nog teederder en ook in zijn taal door de bewogenheid zeer aantrekkelijk.
Al sta ik zelve niet geheel op hetzelfde standpunt ten opzichte van het sprookje, toch
heb ik er van genoten! Naar mijn bescheiden inzicht
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reikt de wijsheid van het sprookje nog veel verder: zij omvat een
ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid op de meest frappante wijze. Denken we
b.v. aan de geschiedenis van Klein Duimpje, in wien we de geboorte van het intellect
aanschouwen. De komst van den modernen, ‘slimmen’ mensch wordt daarin verhaald,
het intellect dat de elementaire wezens (de reuzen) overwint. Hier ziet de schrijfster
alleen de bijna onbegrijpelijke wreedheid en geslepenheid. Doch wij kunnen wel
zeggen, dat in de o zoo vele sprookjes waar slimheid wordt verheerlijkt (meestal
huizend in een klein, zwak lichaam) en in zijn tallooze overwinningen tegenover
reuzen, everzwijnen, tooverkrachten enz. wordt ‘bezongen’, ons verhaald wordt van
het doorbreken van het hedendaagsch intellect in de menschelijke
wordingsgeschiedenis. Eerst zoo gezien wordt het wegsturen door de ouders van
Klein Duimpje in het bosch geen onbegrijpelijke, immoreele daad, maar een lot, een
keerpunt in de geschiedenis, namelijk deze: de mensch wordt op zich zelve
aangewezen en wordt niet langer geleid en gekoesterd door hoogere (hemelsche)
machten.
Waar Ina Boudier de sprookjes van Andersen bespreekt, stond haar beschouwing
mij veel nader, bij hém overweegt inderdaad het individueele, het psychologische.
Kinderen ervaren dit diep en schrikken van zijn wreedheid honderd maal heviger
dan van die in Grimm, omdat de door Grimm verzamelde sprookjes een anderen
oorsprong hebben (Andersen heeft ook wel uit de zelfde bronnen geput, maar niet
steeds en zijn behandeling is anders).
Intusschen is het boekje van Ina Boudier-Bakker zoo liefelijk en boeiend, dat we
ieder moeten aanraden het te lezen.
JO DE WIT

Maurits Dekker, Reflex, Amsterdam, Andries Blitz, zonder jaartal.
De zon komt elken ochtend op en gaat elken avond onder, in onverstoorbare
regelmaat. De menschen leven, zooals zij gisteren leefden en het morgen zullen doen.
De wereld biedt, voorzoover een mensch dit kan zeggen, vooralsnog voldoende
mogelijkheden om het leven in stand te houden. Aan licht, lucht en groeikracht is
geen gebrek.
Maar in de geheimzinnige sferen, die men de geestelijke pleegt te noemen (en wie
zal zeggen, in hoeverre zij met de materieele verband houden?) heerscht ontreddering.
De aarde moet meer van haar genotskracht voor den mensch veil hebben, wil hij niet
aan zijn innerlijke onmacht te gronde gaan. De schoone droomen van een harmonie
tusschen ‘hooger’ en ‘lager’ zijn op het oogenblik meer dan ooit uit den tijd. Een
verbitterden strijd met de mogelijkheden, die deze wereld biedt, moet de
gedesequilibreerde mensch strijden.
Dit is ongetwijfeld een thema, waarover nog heel veel valt te zeggen, wat ik te
dezer plaatse echter niet kan doen.
Ik roer het onderwerp slechts aan, omdat Maurits Dekker's roman den
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lezer sleept naar den chaos, die onder het huidige menschelijke drijven meestentijds
ligt verscholen, maar soms onweerstaanbaar naar voren breekt. Een boek als ‘Reflex’,
waarin de hoofdfiguur, maar ook de bijfiguren allen uit hun geestelijk evenwicht zijn
geslagen, kan ik niet beschouwen als een werk, dat los van verdere overwegingen
als product van kunst moet worden beschouwd. Integendeel, dit werk, waarin waanzin
en vernietiging een allesoverheerschende rol spelen, is representatief voor de
geestelijke verwording (uiting van cultureele verwording) met als nasleep de
geestesverwildering en -vergiftiging, die het leven in dezen tijd een zoo angstwekkend
aspect geven.
In vorige boeken van Dekker (Waarom ik niet krankzinnig ben; Amsterdam) bleek
reeds, dat deze auteur bezeten is door de huidige verwildering. Men moet van hem
geen jammerklachten of geneesmiddelen verwachten, zooals geestelijk zwakken en
dito dooden, die in groote hoeveelheden over de geplaagde menschheid loslaten.
Dekker heeft een verwonderlijk sterken greep op het leven. Hij moet een stalen geest
bezitten om naar de van gifgassen doorstroomde regionen te kunnen afdalen en
daaruit terug te keeren met een werk als ‘Reflex’, dat den chaos in de tucht van zijn
bouw houdt gevangen.
Dit verschrikkelijke verhaal van een man, die zich zoodanig met een
geelectrocuteerde vereenzelvigt, dat hij in waanzin sterft, geteekend met de stigmata
der electrocutie, wil aanklacht noch jammerklacht, tijds- noch zedenbeeld zijn. Het
is niets anders dan de uitspraak van een aan alle kanten door het leven bezeten geest,
maar juist daardoor kon het een zoo aangrijpend document worden.
Eén ding benieuwt mij: Hoe het Nederlandsche letterlievende publiek een dergelijk
boek zal bejegenen, dat zoo heel weinig troost en zekerheid biedt. Ik vermoed, dat
die bejegening voornamelijk in een negatie zal bestaan....
M. MOK

Dr. Arn. Saalborn, Het ontwaken van het sociale bewust zijn in de
literatuur. Amsterdam, H.J. Paris, 1931.
Saalborn heeft er een goed werk aan gedaan zijn wetenschappelijke belangstelling
eens te richten op een tijdvak in onze letterkundige geschiedenis (1840-1880), dat
zich op het oogenblik niet al te bijzonder in de gunst van het publiek verheugen mag.
Over het algemeen wordt de periode, waarover zijn studie handelt, door onze
letterlievenden een beetje met den nek aangezien en zoo kunnen zijn beschouwingen,
te meer waar zij op een zeer breede basis berusten, er het hunne toe bijdragen om
menig, onmerkbaar ingeslopen, vooroordeel te slechten en aldus de historische
continuïteit in onze letterkunde eenigszins te herstellen, die, hoe verder wij vorderen
in de geschiedenis, des te hachelijker lacunen vertoont. Men vergelijke in dit opzicht
bijvoorbeeld Busken Huet eens met Marsman!
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En er is niets zoo noodig dan dat onze letterkundigen het historisch verband beseffen,
waarin het werk van hun generatie ten aanzien van dat der aan hen voorafgaande
geslachten staat. Wat sedert Tachtig ‘in de lucht’ scheen te hangen, dient eindelijk
verstaan te worden in zijn historisch milieu. Want onze tijd kan niet langer zonder
zulk een breedere bezinning. Op het haantje van den toren kan niemand meer dan
een wankel oogenblik zijn evenwicht bewaren! Het schrijversschap is geen acrobatiek
en vergt derhalve een duurzamer en minder twijfelachtig fundament.
ROEL HOUWINK

Arthur van Schendel, Bijbelsche Verhalen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1931.
Het is van de redactie der bekende Mozaïek-serie een uitnemende gedachte geweest
dit boek te doen samenstellen. Aan de inderdaad ontstellend geringe bijbel-kennis
van leerlingen van gymnasia en middelbare scholen komt deze bundel, waarin de
voornaamste bijbelsche verhalen een plaats gevonden hebben, op uitnemende wijze
tegemoet. Niet het laatst is dit zeker te danken aan Arthur van Schendel, die zich
allervoortreffelijkst van zijn uiterst moeilijke en kiesche taak gekweten heeft. Met
volkomen soberheid en toch zóó, dat de schoonheid van het verhaalde nergens wordt
gedoofd, hanteerde hij zijn pen. En wonderlijk, de schrijver, die anders niet steeds
van gemanierdheid in zijn werk vrij te pleiten is, heeft hier nergens den bijbelschen
eenvoud uit het oog verloren.
Ook degenen, die niet meer op de schoolbanken zitten en er behoefte aan hebben
hun bijbelkennis wat op te frisschen, zullen Van Schendel's weergave der bekendste
bijbelsche geschiedenissen met vrucht ter hand kunnen nemen.
En als ‘litteratuur’? Wij geven voor dit klaar en ingetogen proza u een dozijn
moderne romans cadeau. Het spijt ons daarom, dat er van dit boek geen uitgave
bestaat, die het gemakkelijker in de handen van het lezend publiek brengt; het zou
zulks ten volle verdienen. Het behoort stellig een eereplaats in te nemen in Van
Schendel's oeuvre, al is het dan ook niet meer dan een ‘bewerking’. Met een variatie
op een bekende spreekwijze zou men hier kunnen zeggen: in de bewerking toont
zich de meester!
ROEL HOUWINK

C.J.J. Westermann, De Spelling van de Vries en te Winkel. Groningen,
J.B. Wolters, 1931.
Zonder ons ook maar eenigszins tot deskundigen inzake het spellingsvraagstuk te
willen opwerpen, meenen wij mèt prof. P.H. van Moerkerken, dat de zakelijke wijze,
waarop de schrijver in zijn methode de moeilijkheden tot een oplossing brengt, hem
recht geeft op een grondig onderzoek naar de
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praktische uitvoerbaarheid zijner voorstellen. Dat hij toont een open oog te hebben
voor de subtiele eigenaardigheden, welke zich bij taal-kwesties als deze plegen voor
te doen, versterkt ons vertrouwen in zijn werk ten zeerste.
ROEL HOUWINK

Dr. J.Ph. Vogel, De Buddhistische Kunst van Voor-Indië, Amsterdam,
H.J. Paris, 1932.
Dit boekje, waarin de Leidsche Hoogleeraar dr. J.Ph. Vogel met veel zorg en tact op
wetenschappelijk populaire wijze de Buddhistische kunst in Voor-Indië bespreekt,
voltooit de reeks van ‘Den Weg der Menschheid’, waarop hier ter plaatse reeds
vroeger werd gewezen. Het is stellig een waardig besluit der serie. De schrijver begint
met een beknopt idee te geven van het leven en de leer van den zoo geheeten
Çâkyamuni, den Asceet of Wijze uit het geslacht der Çâkyas, zooals de historische
Buddha gewoonlijk wordt aangeduid, en wijst daarbij op de duidelijke tegenstelling
tusschen den zwaarmoedigen inhoud van het oorspronkelijk Buddhisme en de
feestelijke verwezenlijking er van in vorm en lijn en kleur, alsmede in het godsdienstig
leven van allen dag in die landen, waarin dit Buddhisme nog heden ten dage een
levende macht beduidt. Vervolgens wordt ons een helder overzicht geschetst van de
ontwikkeling der Voor-Indische kunst, van den tijd af der imposante monumenten
van keizer Açoka en de nog eenigszins naïeve en stroeve, maar reeds zoo kostelijke,
in haar soort ternauwernood later overtroffen kunst van Bharhut en Sânchi, tot aan
dien der oververfijning en overlading toe, den tijd van den nabloei en het verval. Een
afzonderlijk hoofdstuk wordt hierbij gewijd aan de grotkloosters en -tempels, de zoo
opmerkelijke vihâras en chaitya-hallen. Bevredigend is het oordeel over de
Graeco-Buddhistische kunst, welke aesthetisch geenszins wordt overschat, terwijl
toch met eenige klem op haar kunst-historische beteekenis wordt gewezen:
‘Geestdriftige bewonderaars der Indische kunst mogen den uitheemschen invloed,
die hier heeft ingegrepen, betreuren of zelfs verfoeien. Wij hebben hem te aanvaarden
als een historisch gegeven, waarvan het verkeerd zou zijn het bestaan te ontkennen
of de beteekenis te verkleinen.’
Werkelijk meesterlijk tenslotte lijkt de keuze der afbeeldingen, die, hoewel klein,
technisch goed tot hun recht komen: zoo ergens, dan geldt voor deze selectie het ‘in
der Beschränkung zeigt sich der Meister.’ Het eenig gemis, dat zich bij dit, ook voor
doeleinden van onderwijs bij uitstek geschikt werk doet voelen, is m.i. het ontbreken
van een klein kaartje, waarop de leek de voornaamste gebieden, rivieren en plaatsen
aangegeven zou vinden, gelijk bijv. indertijd toegevoegd werd aan het deeltje der
Wereldbibliotheek over het Buddhisme, door Mannoury naar prof. Kern's ‘Manual
of Buddhism’ bewerkt.
W. JOS. DE GRUYTER
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Glas in lood. (Serie De Toegepaste kunsten in Nederland; monografieën
over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst), door W.F. Gouwe. Met
36 afb. W.L. en J. Brusse's Uitgevers-Mij. Rotterdam, 1932.
De herleving van onze glasschilderkunst maakt informaties als dit boekje geeft over
de ontwikkeling daarvan niet overbodig. Wie zich wat wil oriënteeren in deze richting,
zal veel vinden in deze kleine monografie, dat hem van dienst kan zijn. Alleen had
men wat meer mogen verwachten over de technische zijde dezer kunst; wij vernemen
daar te weinig over en eenige kennis daarvan is toch wel gewenscht om te beseffen
welke de mogelijkheden en de beperkingen van dit ambacht zijn. Het is echter een
goed denkbeeld van den samensteller geweest om verscheidene kunstenaars en
anderen over de glasschilderkunst aan het woord te laten. Zoo verkondigen Roland
Holst en Joep Nicolas hun met elkaar strijdige opvattingen zelve. Roland Holst is,
gelijk men weet, in woord en daad de verdediger van het beginsel der eenheid van
glasschilderkunst en architectuur: volgens hem heeft die kunst een dienende functie.
Zij heeft zich aan te passen aan de te versieren architectuur. Het venster - aldus Holst
- mag niet de speelplaats zijn voor de subjectieve invallen en grillen van den
glasschilder. Daarmee plaatst Roland Holst zich op het standpunt der vroege
Middeleeuwen, waarvan wij in Chartres de schoonste belichaming zien. Daartegenover
betoogt de Roermondsche glasschilder Joep Nicolas, dat het glas-in-lood-raam de
architectuur onderbreekt en dat daar dan ook de plaats is, waar de kunstenaar vrij is
om uit zijn geestelijken overvloed te scheppen: het renaissancistisch principe, waarvan
ook de Crabeth's uitgingen.
Van belang is ook het overzicht van Der Kinderen's werk, van de hand van
mevrouw Der Kinderen en een fijn en puntig geschreven bijdrage ‘Kerkelijke
beperkingen en vormvrijheid’ van Dr. E.J. Haslinghuis van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, die ook hierin een man blijkt te zijn niet alleen van groote artistieke
eerlijkheid maar tevens iemand, wien alle monumenten niet hebben verleerd om met
warme belangstelling en helderen blik in eigen tijd te staan. Een overzicht van de
bestaande glasschilder-ateliers en de door dezen uitgevoerde werken, benevens een
van de hedendaagsche glasschilders en hun uitgevoerde ontwerpen maken dit boekje
bovendien tot een praktischen gids voor personen en instellingen, die tot een opdracht
voor geschilderde ramen zouden willen overgaan.
J.S.

George Grosz bij Esher Surrey, Den Haag
Het behoeft misschien niet opgemerkt te worden, dat Grosz een representatief
kunstenaar is van den tijd, waarin wij leven. Hij vertegenwoordigt niet enkel den
Duitscher, die meedoogenloos met het laatste restje der Duitsche romantiek afrekende,
hij vertegenwoordigt ook en vooral den na-
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oorlogschen Europeaan, wiens levenseerbied en levensgeloof nagenoeg te pletter
werden geslagen. Wie de onzekerheid, de verwarring en verwording van zijn tijd wil
verstaan, heeft met Grosz af te rekenen. Hij vertegenwoordigt een essentieele
strooming in den tijd, een strooming die men desgewenscht verfoeien mag, maar
waarvoor geen denkend, verantwoordelijk mensch de oogen kan sluiten. En hij
vertegenwoordigt deze strooming niet als de meegesleurde, maar als de zich schrap
zettende.
Natuurlijk is Grosz haar eenige representant niet; in de schilderkunstige wereld
lijkt hij mij echter de grootste en diepste, de geniaalste. Menigeen zal hier dadelijk
aan Dix denken, den tijd- en landgenoot, in wien het verbitterd besef van een
Ondergang van het Avondland naar den schijn nog veel feller leeft. Men vergete
echter niet, dat zwaarder geschut niet altijd doeltreffender geschut wil zeggen. Voor
mij is Otto Dix van de twee au fond de nieuwzakelijke Streber, Grosz daarentegen
de dichter (indien het woord hier geoorloofd is!) die volledig boven zijn onderwerp
staat - of, gezien dat wij allen menschen zijn, in elk geval v o l l e d i g e r . In Dix
pleegt de kunst bij wijze van spreken, zelfmoord, maar deze moord blijkt een
gewelddaad, op verborgen wellust en onmacht bij den kunstenaar berustend. Omdat
Dix er zelf niet komen kan, altijd t e n d e e l e bevangen blijft in de sfeer, die hij,
daarom juist! zoo hartgrondig haat en bestrijdt, wil hij aan alles een eind maken. De
kunst echter valt niet te dooden, men kan slechts pogen zich zelf van kant te maken.
In Grosz is een grootere onverschilligheid en een grootere belangeloosheid. Hij
is wel betrokken bij dit alles, maar toch niet op een zoo pijnlijk persoonlijke, zoo
gedwongen rechtstreeksche wijze. Hij kan meer overlaten. Dat schept afstand, ruimte,
levensadem; opent een wijder perspectief. Omdat het klemmende en beklemmende
eindige leven niet het àllesoverheerschende, àllesopslorpende is, kunnen
boventijdelijke verbanden in het werk vermoed worden. Ook Grosz' kunst kan
verschrikkelijk zijn, van een niets of niemand ontziende doodelijke vinnigheid, ook
hier schroeit dikwijls de vlam van den haat, maar in deze kunst leeft als het ware de
hunkering naar de ‘eigenlijke’ kunst, de paradijsachtige kunst, als een vreemd,
onstilbaar verlangen voort. Daarom ook is de smart grooter dan bij Dix, daarom heeft
Grosz' werk m.i. een langzamer, maar dieper werking.
Men kan dit ook technisch nagaan. Bij Dix ligt om zoo te zeggen het maximum
van zijn kunnen en kracht aan de oppervlakte van zijn doek. Hij is een genadeloos
hard analyticus, omdat hij blind tegen de dingen aankijkt, verbeten tegen hen optornt.
Stuk voor stuk haat hij de détails, die hij feilloos scherp waarneemt en weergeeft.
Hij verzamelt fragmentarische levensdocumenten met den hartstocht van den Don
Juan, wiens liefde tot haat werd, en rijgt ze soms als opgeplakte krantenknipsels
aaneen tot 'n schilderij. In Grosz is meer overzicht, meer selectie, meer
bewegingsvrijheid. Het
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accent in zijn werk valt hier of daar, het ligt niet overal met denzelfden nadruk - niet
iedere contour blijkt even dogmatisch dwingend! Er zijn nerveuze aarzelingen,
tastende overgangen, milde vervloeiïngen zelfs, die niet op verzwakking duiden,
maar op rijkdom en diepte in de psychologische momenten. In dit handschrift is niet
het zekere te zekere van het beter-weten, maar eer de bewogen onzekerheid van
onrust, pijn, heimwee. Het besef is aanhoudend levend in den kunstenaar, dat het
waargenomene niet is, wat het had kùnnen zijn, en vandaar dat een teekening of
aquarel van Grosz soms op de subtielst denkbare wijze een tegengesteld beeld in de
gedachte oproept. Daarom ook kan Grosz, de meer omvattende, in lichtere
oogenblikken werkelijk geestig zijn, hetgeen geloof ik niet van Dix geschreven kan
worden. Immers, alle humor in de kunst berust op zulk een onwillekeurig voor de
verbeelding geplaatst spel van tegenstellingen.
Men zie eens het ‘Luxembourg’, komisch geserreerd op het venijnige af. Een
allegaartje van menschen, zittend en wandelend in een park: een kostelijke grap,
maar de grap is meer dan enkel grap. De visie blijkt niet uitvloeisel van een
persoonlijke boosaardigheid, van een wraakneming, maar toont dat tragisch element,
dat steeds den grond uitmaakt van alle groote karikaturale kunst. Vaagweg zweefde
Grosz nog iets voor oogen van een staat van zijn, waarin de mensch wezenlijk
l e e f d e en de trotsche bewegingsvrijheid van het dier bezat. Daarom leed hij onder
de verschrikkelijke stramheid dezer lieden in het park. Want zij zijn voluit absurd in
hun marionetachtig doen en laten, hun gezichten zijn maskers, hun gebaren verstijfd
en stuntelig; zij zullen elkander aanstonds vriendelijk goeden dag toeknikken met
critiek en afgunst in het hart, of wel naar elkanders gezondheid informeeren, zonder
acht te slaan op het antwoord. Allen zijn ingekerkerd in hun eigen bekrompenheid,
hun eigenwijze waanvoorstellingen omtrent zich zelf en de anderen, hun eigengereide
levensopvattingen, hun onontkoombare kleinheid en ongeweten zieligheid. Zij
beseffen niet, hoe dwaas hun verschijning is; hoe onvrij hun manier van doen; hoe
verkillend hun wezen en hoe kleinburgerlijk hun karakter. Zij voelen niet, hoe zeer
zij vervreemden van alle levensgratie en levensgulheid....
Men zou stuk voor stuk de prenten dezer tentoonstelling willen bespreken. Daar
is bijv. de hierbij afgebeelde aquarel die tot titel heeft: 3e klas begrafenis. Een zacht
snikkende volksvrouw staat met enkele takjes van een kerstboom in de hand op straat
in de drassige sneeuw. Naast haar buigt zich een man over een kruiwagen, waarin
hij de kist met het kinderlijkje deponeert. Onverschillig houdt hij zijn cigaret in den
mond, maar toch blijkt hij niet hatelijk of weerzinwekkend, eer goedaardig.... Straks
klopt hij de vrouw op den schouder en trekken zij in stijl op naar het kerkhof. Wranger blijkt Grosz in de aquarel van den slager, die zijn met bloemrosetten
versierde karkassen betast en bekijkt. Met nauwkeurig onder-
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scheidende, wellustig toegeknepen oogen staat hij verdiept in de beoordeeling van
het overheerlijke, rose gevaarte, dat voor hem hangt: weliswaar zou vrouwenvleesch
nog verleidelijker zijn, maar vleesch is toch altijd vleesch! Sic transit, heet de aquarel.
- Op weer een ander werk gaat een cocotte over de straat bij avond. Grillig fladdert
het licht der lantaarns door de takken, de sfeer van geniepige onzekerheid verhoogend.
De vrouw gaat voorzichtig, tastend langzaam, het vaalbleek, vogelachtig gezicht
speurend vooruit gestoken, het scharminkelig lijf gehuld in een breeden bontmantel,
waaronder de beenen koud en naakt te voorschijn komen.... Meesterlijk is altijd bij
Grosz de houding, de actie van handen en armen of beenen, die zoo vaak verraden,
wat het gelaat angstvallig verborgen wil houden.
Natuurlijk is deze satyrist een te groot kunstenaar, dan dat hij het satyrisch
verhaaltje ook niet zou kunnen ontberen. Het aspect van een belachelijk uitgedoschte
mevrouw of koddig opgepoetsten mijnheer op den rug gezien, kan op zich zelf reeds
boekdeelen spreken van ironie of zwijgend verwijt. De hier tentoon gestelde
vrouwenaakten, die van een duidelijk academisch kunnen getuigden, vertoonden een
trage, eenigszins vermoeide grootheid, in haar soort heel fraai. Twee vischstillevens
waren wonderlijk weelderig in het krachtig tezamenklinken der tegelijk felle en
vapoureuze kleuren. En tenslotte hing er een jongensportret, zoo onbevangen ontroerd
gezien, van teekening zoo eenvoudig en ernstig, op het primitieve zelfs af, zoo jeugdig
vertrouwend ook in de expressie, dat vermoedelijk niemand, die het niet wist, deze
uiting voor een Grosz gehouden zou hebben.
W. JOS. DE GRUYTER

Ilse Ruth Voigt
‘Men wordt een beetje bang bij zooveel vroegtijdige knapheid. Ilse Ruth Voigt zou
de eerste niet zijn, die als slachtoffer van haar knapheid viel. Moge zij niet verloren
gaan in haar techniek en haar gevoel zuiver houden, dan staat haar een prachtige
toekomst te wachten.’ Met deze regels besloot ik in December 1929 een kroniek in
dit tijdschrift over de jonge Duitsche schilderes, leerlinge van den knappen graficus
en schilder Emil Orlik, onlangs overleden. Nu, drie jaren later, kunnen wij
constateeren, dat zij zich heeft gehandhaafd niet alleen, maar dat zij verder is
gekomen: een aantal portretten in de K u n s t z a a l v a n L i e r in A m s t e r d a m
bewijst, dat de nu nog slechts 27-jarige schilderes ontegenzeggelijk een opmerkelijke
figuur is geworden onder de Duitsche portrettisten. Men kan er zich slechts over
verheugen, dat het werk dezer jonge vrouw niet de eigenschappen toont, welke thans
in het nationalistisch Duitschland opgeld doen, want het is niet ‘Duitsch’ in dien zin,
dat het die opzettelijkheid en overdrevenheid van gebaar heeft, welke helaas maar
al te vaak zoo inhaerent
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aan Duitsche portretkunst is en evenmin Duitsch in het coloriet, dat licht is en bevallig
en - o, schrik van alle aanbidders van het Eenige Zuivere Germaansche Ras - eer
Fransch van opvatting.
Twee eigenschappen maken het werk van Ilse Ruth Voigt zoo aantrekkelijk: in
de eerste plaats wordt het gedragen door een sterk beeldend vermogen, waarmee
deze schilderes uitermate goed haar figuren weet te beheerschen en in de tweede
plaats is zij werkelijk een coloriste. Men zie eens naar het kleine zelfportret met zijn
fijne, bloemige kleur, een klein wonder van subtiele gratie, of naar dat grootere portret
eener filmartiste met zijn samenklank van geel en blauw. Nergens een zwakheid in
de vormgeving, nergens een wegdoezelen van moeilijkheden of handige trucs en
geaffecteerdheden. Ilse Ruth Voigt beheerscht haar figuren en ook nu zijn het weer
de handen, die het bewijs leveren van dit jonge technische meesterschap; handen vol
expressie, altijd treffend door de uitdrukking der individualiteit.
Het is, wanneer wij ons andere Duitsche portrettisten herinneren, wellicht niet
overbodig er op te wijzen, hoezeer deze jonge vrouw in louter technischen zin de
kunst van het schilderen verstaat. Men ondergaat een - zij het ook slechts materieel
- genot als men haar delicate schildering volgt. Doch nooit wordt het schilderen om
uiterlijk effect doel.
Ilse Ruth Voigt schijnt voornamelijk een schilderes van vrouwen te zijn; het eenige
mansportret, dat hier te zien was, is dat van haar vader en het is niet het beste. Maar
haar visie is soms positief mannelijk, zooals in dat prachtige, coloristisch rijke en
voortreffelijk gecomponeerde doek ‘revue-girl’ met dat pittige contrast tusschen het
naakt en het afgegleden kleed. Een van haar beste werken is het hierbij afgebeeld
portret ‘Russische danseres’, waarvan de fijne kleur niet uit de reproductie kan blijken;
daarentegen wel het expressieve gelaat en de nerveuse, uitdrukkingsrijke hand.
Men zal goed doen, aandacht te schenken aan deze zoo bijzonder begaafde
kunstenaresse.
J.S.

Tentoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst
Sinds den oorlog hebben wij vrij veel nationale tentoonstellingen van Europeesche
beeldende kunst in ons land gezien; de meeste hebben ons geleerd, dat wij onze
verwachtingen te dien opzichte niet te sterk mogen spannen. En zonder nu te beweren,
dat deze Joegoslavische tentoonstelling, in de vorige maand gehouden in het Stedelijk
Museum te Amsterdam, onze verwachtingen heeft overtroffen, kon men toch met
vreugde constateeren, dat hier bekwame, kundige inrichters aan het werk waren
geweest, die er
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voor hadden gezorgd, dat de inzendingen over het algemeen op een voldoende peil
stonden. Te weinig ben ik bekend met de Joegoslavische moderne kunst om uit te
kunnen maken, in hoeverre deze tentoonstelling inderdaad die kunst
vertegenwoordigde; maar wanneer ook Joegoslavië de nieuwe en nieuwste
stroomingen in de beeldende kunst kent, dan kan men er de inrichters toch geen
verwijt van maken, dat zij de opinies van vandaag tot en met eergisteren nog niet
voldoende gefundeerd heeft geacht om deze ruimte te laten in de vertegenwoordiging
van het Joegoslavië der beeldhouwers en schilders.
Dat er in Joegoslavië nauwelijks meer van een nationale schilderkunst kan worden
gesproken, leert deze tentoonstelling wel zeer duidelijk. Uit den catalogus blijkt al,
dat de meeste kunstenaars hebben gestudeerd in München, Praag, Weenen, Parijs.
Maar ook bij hen, die zich in eigen land voorbereidden, ziet men dezelfde stroomingen
en tendenties, welke men in alle Europeesche landen aantreft. Vooral onder de
schilders moet men wel heel nauwkeurig zoeken naar restanten van een
‘bodenständige’ kunst. De meeste schilders kan men ‘indeelen’ bij de een of andere
groep van de ‘Ecole de Paris’, waarmee ik geenszins wil zeggen, dat ze daar minder
om zijn; integendeel! Een fijne tonalist als Va s a P o m o r i s a c , een gevoelige, aan
Dietz Edzard verwante schilder van lichte, bloemrijke kleur als I v a n R a d o v i c ,
een colorist als V j e k o s l a v P a r a c zijn schilders van opmerkelijk talent, die elk
land eer zouden aandoen, en men staat zelfs even verrast voor M i l i v o j U z e l a c ,
die in enkele stillevens en figuurstukken zich een ras-schilder toont van een
prachtig-zekere toets en een bijzonder fijn kleurgevoel.
Vergelijkt men echter de schilders met de beeldhouwers, dan dringt zich de
overtuiging op, dat het toch eigenlijk de laatsten zijn, die deze tentoonstelling
belangrijk maken en dat het toch bovenal de beeldhouwers zijn, die boven een goede
middelmaat uitsteken. Figuren als I w a n M e s t r o v i c en To m a R o s a n d i c
heeft men niet in elk land; reeds deze twee groote kunstenaars alleen maken de
Joegoslavische beeldhouwkunst tot een der voornaamste van Europa. Beiden zijn
Dalmatiërs van geboorte en behooren dus niet tot het oude Servië, maar tot den
nieuwen Staat. De naam van Mestrovic was in West-Europa op aller lippen toen zijn
nog geheel onbekende kunst in 1915 was verzameld op een tentoonstelling in het
Victoria and Albert Museum in Londen. Degenen die, van de modernen, slechts
Rodin kenden, Bourdelle en Maillol, stonden hier plotseling tegenover een kunst,
tegelijk gedragen door het oer-instinct van een onbedorven volk en een klassiek,
zeldzaam-edel vormgevoel. En bovendien onderging men een diepen indruk van een
hiëratische statigheid in Mestrovic's beste werken als geen West-Europeesche kunst
meer kon geven. In Mestrovic zag men nog eens belichaamd de verheven rust van
de Grieksch-archaïsche beeldhouw-
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kunst, de edele gratie uit den bloei van Hellas en tegelijk het ontembaarwoeste van
een vrijheidlievend bergvolk. Die machtige indrukken zijn niet verzwakt en nu wij
opnieuw het voorrecht hadden, tegenover dit werk te staan, ondergingen wij opnieuw
de vreugde, die elke groote, eerlijke kunst aan den beschouwer geeft.
Toma Rosandic heeft - onze medewerker Van Stuwe heeft daar in dit tijdschrift
in zijn samenvattend artikel over dien beeldhouwer (1927) op gewezen - altijd wat
in de schaduw van Mestrovic's breede figuur geleefd. Men behoeft zijn werk echter
maar te zien om te weten, dat ook Rosandic een groot beeldhouwer is, een edel
kunstenaar. Hij is geen geweldenaar als Mestrovic soms kan zijn, doch meer een
stille, beschroomde natuur, die hevige gebaren liefst vermijdt. Prachtige styleeringen
vindt men bij hem evenals bij Mestrovic, een basis van klassieke vormgeving steunt
hun beider werk.
Mestrovic en Rosandic, beide nu vijftigers, hebben in Joegoslavië den stoot gegeven
tot de ontwikkeling van een nieuwe nationale beeldhouwkunst, waarvan wij op deze
tentoonstelling enkele vertegenwoordigers leerden kennen, die hun land tot eer
strekken: L o j z e D o l i n a r , T i n e K o s e n S r e t e n S t o j a n o v i c .
Nog even terugkomend op de schilders, moet ik de aandacht vestigen op een der
weinigen onder hen, in wiens kunst iets is te merken van een typisch-nationale uiting,
n.l. To n e K r a l j , tevens graveur en beeldhouwer. Reeds in zijn heel knappe, groote
litho ‘Faust’ en zijn mooie teekening ‘Calvarieberg’ toont hij zich een kunstenaar
van beteekenis, maar vollediger en onafhankelijker spreekt hij zich uit in het groote,
met zin voor decoratieve vlakvulling geschilderde doek ‘de vader en het huis van
den schilder’, waarin de allesbeheerschende groote kop van den vader - voortreffelijk
van spanning en vol teederheid - is gezien temidden van de gestyleerd weergegeven
omgeving, waarin de zoon, dien wij zien schilderen, werkt. Overtuigender van
compositie en belangrijker van coloriet is het groote boeren-carnavalsfeest, terwijl
het liefelijk portret van zijn vrouw vooral treft door een zuivere innigheid.
Het is jammer, dat wij westerlingen een zoo slecht geheugen hebben voor de ons
vreemd klinkende namen van deze Joegoslavische kunstenaars; veel van hun werken
zullen echter een indruk achterlaten, die niet spoedig zal verdwijnen.
J.S.
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De atlas van Blaeu
door S.J. Fockema Andreae
WIE gevoelig is voor uiterlijke effecten, kan aan Blaeu's Atlas een feest beleven.
Dat begint al bij den eersten blik, die glijdt langs de verweerde, soms ook al lichtelijk
afgesleten ruggen der bandenreeks op een der folio-planken van de boekenkamer.
Dan het uithalen van een dier folianten; de heusche inspanning, die daarvoor noodig
is, vormt een deel der ceremonie, dat de ware liefhebber niet zal willen missen. Het
plat ligt nu voor hem, met die zoo bijzondere, teer grijsgele tint, die de tijd aan
perkament weet te verleenen. Even verwijlt de hand, die den band zal openslaan, op
de gestempelde, vergulde ornamenten.
Nog eenige voorhoven staan den bezoeker te doorschrijden eer hij tot den
eigenlijken inhoud doordringt. Het gegraveerde vóórblad van deel I, waar de
aardrijkskunde op een zegewagen, vergezeld van de vijf werelddeelen, is voorgesteld;
de eigenlijke titel: ‘J. Blaeus Grooten Atlas, oft wereltbeschrijving, in welcke 't
aerdrijck, de zee en hemel wort vertoont en beschreven’; de voorrede ‘aen den Leser’;
Vondels gedicht: ‘De werelt is wel schoon, en waerdich om 't aenschouwen, maer 't
reysen heeft wat in, de kosten vallen swaer.... - O reys-gesinde geest, gij kunt die
moeyte sparen, en sien op dit tafreel de werelt, groot en ruym, beschreven en gemaelt
in kort bestek van blaeren; soo draeyt de schrandre konst den aerd-kloot op haer
duym.’
Dan het binnenste. Niemand zal een negen- of elfdeelig werk als dit van het eerste
tot het laatste blad doorloopen; men kiest het deel, waartoe men zich in 't bijzonder
aangetrokken voelt, om het nader te bezien, en - er terstond door geboeid te worden.
Breed en statig doen zich de tekst-pagina's voor; de kloeke, zorgvuldig verdeelde
tekstkolommen afgewisseld met sierletters en culs-de-lampe. Uitstekend doen deze,
doorgaans zuiver wit-zwarte bladzijden het tusschen den kleurenrijkdom der kaarten.
Als ongekleurde kopergravures ziet men Blaeu's kaarten zelden; althans van den
grooten atlas zijn welhaast alle exemplaren opgekleurd, voor het meerendeel in het
atelier van den uitgever. Met een zorg en een smaak, die geen gering aandeel in de
reputatie van Blaeu's uitgeverij heeft gehad. In elk opzicht trouwens is de technische
uitvoering superieur: het drukwerk (in den bloeitijd had J. Blaeu 9 boekdruk- en 3
plaatdrukpersen in bedrijf), de gravure, het bindwerk. Het hoort in de sfeer van de
Amsterdamsche grachtenhuizen, van het Amsterdamsche stadhuis bovenal, waaraan
het materiaal niet goed genoeg, de bewerking niet kunstvaardig genoeg kon zijn; het
past als luxe-uitgave in de handen van vorsten, voor wie het soms als geschenk
diende, of van Michiel de Ruyter, die van
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de Staten van Zeeland een exemplaar ontving. Het voegt zich als prachtwerk in de
collectie van welgestelde verzamelaars en liefhebbers, die aan de verluchting en
verrijking van de serie soms nog kapitalen ten koste legden, getuigen het beroemde
Weensche exemplaar of dat van het Museum Meermanno-Westreenianum.
Zulke pracht-atlassen en andere monumentale uitgaven op aardrijkskundig gebied
zijn een wel zeer kenmerkend bestanddeel van de West-europeesche cultuur der
zeventiende eeuw. De nog versch-veroverde kennis der aarde was in ieders bewustzijn;
een gevoel van trots, ‘wie dann wir's so herrlich weit gebracht’, kwam er ook wel
bij. Kaarten, hoewel dan in de Middeleeuwen niet geheel onbekend, kwamen toch
door de ruimere productie der XVIe en XVIIe eeuw eerst binnen ieders bereik, en
vonden gretige koopers. Wat ons zoo alledaagsch voorkomt, was voor den
XVIe-eeuwer en ook nog voor den XVIIe-eeuwer een ‘Errungenschaft’. Men dient
dit te bedenken om de anders soms valsch-pathetisch aandoende, hoogdravende
commentaren, gedichten en opdrachten der kaarten in het juiste licht te zien; men
dient het te begrijpen, om den waren achtergrond te voelen van de soms ongelooflijke
zorg, ten koste gelegd aan de uitvoering: aan de weloverwogen mise en page en
omlijsting, de cartouches, wapens en andere versierselen, de zuivere, kloeke en toch
zoo nauwgezette gravure van het eigenlijke kaartbeeld met opschriften, windrozen
en ander toebehooren. Niet anders dan in de kunstvaardigste bewerking en
zorgvuldigste uitvoering meende men kaarten in het licht te kunnen geven; de kooper
verlangde het zoo en betaalde graag, wat het kosten moest. Wij staan tegenover
kaarten zakelijker, en ook nuchterder; wij verlangen, handige, nauwkeurige, duidelijke,
zoo recent mogelijk bijgewerkte kaarten zonder eenige ‘overbodigheid’, en goedkoop. Het is goed zoo; we weten ook, dat het niet anders kan zijn. En toch
bekruipt iemand soms het gevoel, dat we met het respect en de liefde voor
gebruiksvoorwerpen als deze iets verloren hebben, dat de moeite waard was.
Een intiem beeld van de zeventiend' eeuwsche geesteswereld geeft vooral het vlot
geteekende en kloek gegraveerde bijwerk der kaarten. De ‘horror vacui’ der oudere
kartografen is men te boven; niet langer worden de onbekende streken met fantastische
producten opgevuld. Het zijn aesthetische overwegingen, die de kaartteekenaars
ertoe brengen om leege hoeken met sieraad op te vullen. Daar dienden allereerst de
noodige opschriften, maatstaven en opdrachten te worden geplaatst, in cartouches
of, als de ruimte het toeliet, in Renaissancistische schijn-architectuur. Wapenschilden,
bloem- en vruchtfestoenen, enkele kinderfiguurtjes vonden daarbij allicht een plaats.
Liet de plaatsruimte meer toe, dan kwamen al heel gauw allegorische figuren te pas;
geografen in alle gedaanten, grijze kamergeleerden en jonge landmetende ingenieurs;
landbouw, veeteelt, visscherij, scheepvaart; stroom-
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goden en boschnimfen; Minerva, Mercurius, Mars, Neptunus. Of ook, meer realistisch,
voorstellingen van den handel en wandel der inwoners.
Niet zelden ook is de allegorie zeer speciaal met het oog op de voorgestelde
landstreek gekozen. De kaart van Oxfordshire toont niet alleen de wapens van de
colleges der Oxfordsche universiteiten, maar ook twee doctores in cap and gown.
De overzichtskaart van Engeland geeft schapen en wolbalen te zien. Voor Mechelen,
zetel van den Grooten Raad, zijn de Waarheid en de Gerechtigheid als symbolen
gekozen. De voorstelling van den Donau kon niet volledig zijn zonder den Keizer
en den Grooten Turk in gevechtspositie tegenover elkaar; voor den Rijn en de Moezel
waren drastische toespelingen op de wijnproductie meer passend. Aan de Dwina
hooren rendieren thuis; aan de beneden-Wolga meende de teekenaar een karavaan
te mogen plaatsen.
In enkele gevallen is men nog verder gegaan. Aldus b.v. bij de kaart van het
begonnen, doch niet voltooide Maas-Rijn-kanaal, de Fossa Eugeniana. De kaart zelf,
met haar belangwekkende terreinteekening en haar verkleining op een rond getal
(1:143.000) verdient trouwens ook de aandacht; maar vooral boeiend is de voorstelling
van de twee stroomgoden, die tevergeefs trachten elkaar de hand te reiken - men
voelt de Hollandsche schadenfreude over het mislukte plan.
Maar het allerbreedst en het allerbest heeft de sierkunst zich ontplooid op de
overzichtskaarten der werelddeelen e.d. - de kaart van de beide halfronden! - en op
de titelbladen der afdeelingen van het werk, bladen, waarop een land of werelddeel
in gansch zijn verschijning, in al zijn uitingen is samengevat tot één tafereel, waarin
de kartografische uitbeelding nog maar een bescheiden substraat voor de triomfante
allegorieën schijnt te zijn.
Wie geen laudator temporis acti is, dient nu de vraag te stellen: is deze naar buiten
zoo monumentale atlas ook naar den inhoud een standaardwerk geweest? Om deze
vraag te beantwoorden moet men zich van de suggestie van het uiterlijk losmaken
en zich tot een analytisch onderzoek naar de herkomst van ieder kaartblad en van
elk bestanddeel van den tekst zetten. Laten we enkele grepen doen in het deel, dat
op Nederland zelf betrekking heeft; een faire proefneming, want de behandeling van
Nederland zal toch wel niet lager staan dan het gemiddelde van het geheele werk.
Vooreerst dan de hoofdkaart en de vier bijzondere kaarten der provincie Holland.
Ze toonen al dadelijk in den stijl van het graveerwerk en in een menigte
bijzonderheden der voorstelling, ouder te zijn dan het midden der 17e eeuw; we
vinden ze dan ook reeds in de oudere drukken der Blaeu-atlassen terug. 't Zijn niet
anders dan meer of minder geslaagde kopieën naar de in 1629 door Balthasar Florisz.
van Berckenrode voor den uitgever Hondius geteekende kaarten, gegrond op gegevens,
die ongelijk van waarde en in 1629 voor een deel al verouderd waren. Voor Utrecht
geeft Blaeu een
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kopie der kaart van Hornhovius, zooals die op het laatst der 16e eeuw door Hondius
gedrukt en sedert door Van Berckenrode wat bijgewerkt was. De kaart van het
Geldersche riviergebied is trouw gevolgd naar de schetskaart van het oorlogsterrein,
die Van Berckenrode tijdens de krijgsbedrijven van Frederik Hendrik rondom
Schenkenschans in het licht had gegeven; voor de vier kwartieren van Gelderland
en de verzamelkaart van dat gewest heeft Blaeu de kaarten van Nicolaas Geelkercken,
voorkomende in Pontanus' Historia Gelrica, doen nagraveeren - veel sierlijker dan
de voorbeelden, dat dient gezegd. Evenzoo is het met de kaart van Friesland; het
voorbeeld hiervan vindt men in het werk van Winsemius. De fraaie en degelijke kaart
van Overijsel, geteekend door Nicolaas ten Have, op atlasformaat gebracht en
uitgegeven door Claes Jansz. Visscher, is op Blaeu's atelier terstond nagegraveerd
en in den atlas gevoegd. Meer originaliteit, daarentegen veel minder geografische
en kartografische verdienste is te vinden in de kaart van Drente, door prof. Cornelius
Pijnacker tijdens zijn verblijf te Meppel geteekend, en in de kaart van Groningen
door Barthold Wicheringe; deze twee zijn publicaties van Blaeu zelf, niet aan andere
uitgaven ontleend.
Tusschen deze hoofdkaarten vindt men dan een aantal bijvoegsels met
voorstellingen van onderdeelen. Hieronder zijn werken van onmiskenbare verdienste,
zooals b.v. de kaart der heerlijkheid Bergen in Noord-Holland. Maar - door deze en
dergelijke bijvoegsels krijgt het geheel àl meer het karakter van een verzamelwerk,
ja soms van een samenraapsel. Een kaart als die van Bergen hoort niet alleen tot een
latere periode der kartographie dan de meeste kaarten van den atlas, ze behoort ook
tot een andere klasse. Het is een detailkaart tegenover de overzichtskaarten, de
chorografische kaarten, die het hoofdbestanddeel van het werk vormen en moeten
vormen. En verdiende de heerlijkheid Bergen, of verdiende, om een ander voorbeeld
te nemen, het territoir van de rijksstad Lindau aan den Bodensee zulk een
onderscheiding? Geenszins; niets anders heeft de speciale behandeling van deze en
dergelijke gevallen teweeggebracht dan het feit, dat de uitgever hiervan toevallig
goede detailkaarten tot zijn beschikking had.
Met den tekst is het niet anders. Wie de land- en stadsbeschrijvingen uit de eerste
helft der 17e eeuw kent, zal de bronnen van Blaeu's compilatoren vlot kunnen
opnoemen. Guicciardini, speciaal in de vermeerderde Hollandsche bewerking van
Montanus; Boxhorns Theatrum Hollandiae, de bewerking der Zeeuwsche kroniek
van Reigersberch door denzelfden, en zijn Politiek en Militair Handboekje; Pontanus'
reeds genoemde Geldersche historie; de beschrijvingen van Friesland en Groningen
door Ubbo Emmius; Meursius, Grotius, Scriverius.... er is niets verrassends bij.
Daarnaast dan enkele speciale bronnen, die toevallig ter hand kwamen, gelijk alweer
bij de heerlijkheid Bergen.
Encyclopedische - en vrij ongelijkmatige - bewerking van de destijds
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algemeen bekende gegevens: dat is ongeveer het kenmerk van den inhoud dezer
typografisch zoo wèlverzorgde bladzijden.
Het gemis aan critiek bij de compilatie is in de kaarten nog hinderlijker dan in den
tekst. Wie erop let, ontdekt bijvoorbeeld al heel spoedig gevallen, waar de geodetische
bepaling van éénzelfde punt op twee kaarten onderling verschilt, en niet zoo weinig.
Blaeu's karteeringen van aaneengrenzende landstreken blijken, op dezelfde schaal
herleid, veelal niet aaneen te sluiten. Men ziet dit verschijnsel al bij oppervlakkige
vergelijking van de kaarten der Nederlandsche gewesten. Heel sterk is het bij de
Overijselsch-Drentsche grens; het verschil tusschen de kaart van Ten Have en die
van Pijnacker is daarin bepaald stuitend. Wie er de hedendaagsche kaart naast legt,
ziet terstond, dat het gelijk in alle opzichten bij Ten Have is. Deze heeft blijkbaar de
plaatsen van alle torens, kasteelen en andere voorname punten zijner provincie door
hoekmeting bepaald en daartusschen het verloop der wateren, wegen, grenslijnen en
terreinveranderingen met zorg geteekend; Pijnackers kaart van Drente is slechts een
vlotte, oppervlakkige schets, waarvan de hoofdlijnen aan oudere kaarten zijn ontleend
en waarin van eigen plaatsbepalingen geen sprake is.
Het is nu duidelijk, hoe het komt, dat de verzamelkaarten in Blaeu's atlas doorgaans
aan véél oudere voorbeelden zijn ontleend; duidelijk ook, dat zijn werk geen groote
blijvende waarde kon hebben. Het is een oncritische compilatie, een bundel zonder
innerlijke eenheid, die zich tegenover de producten van de systematische kartografen
der komende Fransche school niet kon handhaven. Door den prijs was Blaeu's Groote
Atlas al van den aanvang af een werk voor weinigen geweest; nu het in
wetenschappelijk opzicht al zoo spoedig achterhaald en verouderd was, werd het een
werk voor bibliophielen, niet meer voor geografen.
Men begrijpt dan ook, dat de historici der kartografie niet veel goeds hebben te
zeggen over Blaeu's Atlas, en in het algemeen over de Hollandsche atlassen van de
17e eeuw. Sommigen hebben zelfs in hun ijver deze geheele Hollandsche
kartografische school als onzelfstandig en voor de wetenschap zonder belang
gedoodverfd. Dat is nu óók weer overdreven. Het eigene en kranige werk der
detailkaarten op groote schaal, waarin het 17e-eeuwsche Holland zoo vruchtbaar
was, komt in de verzamelatlassen niet tot zijn recht. De groote wandkaarten der
Hollandsche waterschappen, prachtstukken als b.v. de kaart van de Beemster door
Van Berckenrode, waren voor gebruik in beperkten kring bestemd en vonden geen
markt in het buitenland; men kan ze nog slechts in Holland zelf goed leeren kennen.
Maar het dient erkend, dat de kartografische behandeling der landstreken buiten
de Hollandsche invloedssfeer in de Hollandsche atlassen weinig zelfstandigheid
vertoont. In een tijd, die het auteursrecht in het algemeen niet kende, hebben ook de
compilatoren dezer werken zich in hoofdzaak tot het
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bijeenbrengen en pasklaar maken van allerhande beschikbaar materiaal beperkt, in
opdracht van uitgevers, wien het commercieele belang als het eerste gold. De ruimheid
van het wetenschappelijke geweten van Willem Janszoon Blaeu is reeds door zijn
biograaf, Baudet, opgemerkt en bewezen; den zoon Joan, den uitgever van den
Grooten Atlas in zijn definitieven vorm, moet deze ruimheid in niet mindere mate
eigen zijn geweest.
Wie het werk ten volle, ook in zijn gebreken, wil begrijpen, moet iets van de
ontstaansgeschiedenis weten. Zonder vóórhistorie is een uitgave als deze ondenkbaar.
De eerste stoot aan de Nederlandsche atlasproductie is gegeven door Ortelius en
Mercator; Ortelius, de algemeen-ontwikkelde handelsman en verzamelaar met ruime
belangstelling: zijn uitgave, het ‘Theatrum’, een compilatie op breede basis; Mercator,
de beroeps-geograaf en kartograaf, man van groote vakkennis, vruchtbaar in origineele
ideeën: Mercators ‘Atlas’ (waarop deze naam het eerst in overdrachtelijken zin is
toegepast), een doorwrocht werk, vrucht van studie en van critisch inzicht. Zoo
voortreffelijk als de persoonlijke verhouding Mercator-Ortelius sedert Mercators
verblijf te Antwerpen was, zoo vullen ook het Theatrum en de Atlas elkander aan.
Geruimen tijd beheerschten deze twee standaardwerken met elkaar de markt. Voor
een nieuwen atlas ernaast was geen ruimte; economisch kon zulk een onderneming
vooreerst niet slagen. De koperplaten in het bezit der erven Mercator-Hondius
vertegenwoordigden een belangrijk kapitaal; wie daarover beschikte, had een zeer
grooten voorsprong op den concurrent, die zich alles nieuw moest verschaffen.
Zoolang de erven Mercator-Hondius zich tot 't uitgeven van Mercator-Ortelius
beperkten, stond er geen mededinger op. Hondius' concurrent en buurman op het
Damrak, Willem Jansz. Blaeu - kaart- en globemaker, uitgever en drukker -, beperkte
zich er aanvankelijk toe om, evenals b.v. Claes Jansz. Visscher, van tijd tot tijd
nieuw-bewerkte kaarten los uit te geven, zonder deze te bundelen; reeds in 1608
verschenen zulke losse kaarten bij hem. Maar nu achtte Hondius-Janssonius in 1630
de tijd gekomen om een ‘supplement’ op zijn, inderdaad verouderende, atlas-uitgave
in 't licht te geven. Hij zal er spijt van gehad hebben, want hierdoor wees hij den weg
aan zijn concurrent. Tot het publiceeren van een geheel eigen atlas waren Blaeu's
aspiraties nog niet gestegen; maar aan ‘supplementen’ kon hij meedoen. In 1631 al
kwam hij voor den dag met een ‘Appendix theatri Ortelii et atlantis Mercatoris’ en
verzuimde niet om in de voorrede van dat werk de uitgave van
Mercator-Hondius-Janssonius naar zijn beste krachten zwart te maken. De buren
hadden elkaar al jaren lang met concurreerende uitgaven op zeevaartkundig gebied
bestookt; nu werd de strijd, waaruit het huis Blaeu tenslotte als winnaar zou komen,
op het terrein der atlassen
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overgebracht. Plagiaat, wederzijdsche onderhuring van graveurs - men kan zich de
weinig fraaie wapens voorstellen. De jacht om den concurrent voor te komen, om
telken jare vóór de Frankfurter missen (voor boeken destijds de wereldmarkt) maar
weer betere, grootere uitgaven dan die van den ander in gereedheid te hebben, bracht
de atlassen der beide huizen in korte jaren tot ongezonde opzwelling.
Bestond Blaeu's ‘Appendix’ van 1631 uit één band met 100 kaarten, zijn ‘Theatrum’
van 1635 bevat 207 kaarten in 2 banden, bewerkt als een zooveel mogelijk volledige
atlas, met navolging van de oude Ortelius- en Mercator-kaarten waar het eigen
materiaal te kort schoot, en uitgegeven niet slechts met Latijnschen tekst, maar ook
in Nederlandsche, Hoogduitsche en Fransche bewerkingen. In 1640 zijn er al 3 deelen;
van 1644 af verschijnen supplementen. De nieuwe, eveneens viertalige uitgave van
1649-1655 is in 6 deelen; het sluitstuk eindelijk, de ‘Groote Atlas’, beslaat in de
Latijnsche uitgave (1662) 11 deelen, in de Nederlandsche (1664-1665) 9 deelen,
waaraan als 10e en 11e deelen dan vaak 't Tooneel der Steden van de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden is toegevoegd. De Fransche en Spaansche uitgaven van
deze laatste bewerking dienen nog slechts pro memorie vermeld.
Janssonius' atlas heeft het omstreeks denzelfden tijd ook tot 10 deelen gebracht;
de inhoud ervan verschilt niet zooveel van die van Blaeu's Grooten Atlas, doch de
gebreken van beide springen hier wat meer in het oog en de uitvoering is minder
rijk. Het laatste schijnt wel de beslissende factor ter verklaring van het feit, dat
Janssonius' atlas tegenwoordig vrijwel onbekend is, terwijl die van Blaeu steeds een,
zij 't niet steeds gelijke, reputatie heeft kunnen handhaven. Vooral in oudere drukken
echter is de Hondius-Janssonius volstrekt niet de mindere van de Blaeu.
Het schijnt me dan ook ten onrechte, dat de speciale kennis van den ouden Willem
Janszoon Blaeu, den stichter van het huis, zoozeer met zijn atlassen in verband wordt
gebracht. Zeker, hij is een van de - vele - leerlingen van Tycho Brahe op Hven
geweest; hij heeft een graadmeting verricht, die helaas niet gepubliceerd en ons
slechts uit indirecte gegevens bekend is; hij was aangewezen als kaartmaker der
Oostindische Compagnie en heeft meermalen technische opdrachten van de Staten
Generaal uitgevoerd - maar van dat alles is in den atlas niets te bespeuren. Zijn
persoonlijke kennis en neiging zal op de richting van zijn uitgeverij stellig invloed
gehad hebben, maar verder ging die invloed dan toch niet. Hoe zou ze ook? Wie
veronderstelt, dat het hoofd van zulk een omvangrijk bedrijf zich persoonlijk met
het bewerken of zelfs met het herzien van al zijn - zéér talrijke - uitgaven bezig had
kunnen houden, kan door den atlas zelf uit zijn droom worden geholpen. Blaeu had
zelf een graadmeting verricht? Op zijn kaarten neemt hij de geodetische bepalingen
van anderen zonder critiek over. Blaeu
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kende de theorie en de praktijk van wis- en sterrekunde en van landmeten? Dat heeft
hem dan niet belet, om zonder veel schifting het materiaal te aanvaarden, dat hij
kreeg en zooals hij het kreeg. Blaeu was kaartmaker der V.O.C.? Een
benijdenswaardige positie voor een kaartuitgever, maar waaruit blijkt, dat hij ze
benut heeft?
Bovendien: Willem Jansz. overleed in 1638; zijn zoons Cornelis (gest. 1646) en
Joan (gest. 1673), die na hem de zaak dreven, hadden, voorzoover ons bekend, geen
s p e c i a l e geografische of kartografische ontwikkeling. En naarmate Jan op den
maatschappelijken ladder steeg, vroedschap, schepen van Amsterdam werd, zal hij
zijn bedrijf meer en meer aan ondergeschikten hebben overgelaten. Toch valt juist
in d i e n tijd de eindontwikkeling van den Grooten Atlas.
Men kent de uiterlijke omstandigheden, die een eind aan de publicatie van Blaeu's
atlassen maakten en de verdere ontwikkeling (wie weet, verjonging?) ervan hebben
belet: de dood van Joan Blaeu in 1673, voorafgegaan door den brand in zijn drukkerij
bij de Nieuwe Kerk (23 Febr. 1672). Er waren er onder de rechtzinnige tijdgenooten,
die in dezen brand een straf des hemels zagen; het was niet onbekend gebleven, dat
vele Katholieke werken, onder gefingeerde adressen verschenen, in werkelijkheid
bij Blaeu waren uitgegeven, en de juist begonnen uitgave der Acta Sanctorum was
een zeer in het oog loopend feit. Anderzijds bleek Joan's zoon, die stadssecretaris
was geworden, niet geneigd tot het voortzetten der zaak. Het uit den brand geredde
en in andere magazijnen der firma bewaarde materiaal - de groote meerderheid, zoo
het schijnt - werd door de erven in vijf venduties verkocht; de koperplaten van Blaeu's
kaartbladen kwamen in andere handen en werden, met of zonder Blaeu's naam, in
telkens slechter staat en steeds meer verouderend, nog lang nadien gedrukt en
verkocht; doch tot een geheel, dat ook maar in de verte met den Grooten Atlas te
vergelijken zou zijn, konden ze niet meer worden vereenigd.
De globes, de kaarten, de atlassen der Blaeu's zijn, wat den wetenschappelijken
inhoud aangaat, goede, prachtige producten van hun tijd, doch steken niet daarboven
uit; baanbrekend, ‘epochemachend’ werk is uit hun bedrijf niet voortgekomen. Voor
een volledige waardeering echter heeft men aan koel-wetenschappelijke criteria niet
genoeg. De uitgave mag dan geen ‘mijlpaal in de kartografie’ zijn, ze is wèl een
monument van uitgeversdurf, van druk-, graveer- en bindkunst; niet de inhoud is
sprekend, wèl de uitvoering. Dit is een product niet van Leiden of een der kleinere
universiteitssteden van West-Europa, maar van Amsterdam in zijn volste ontplooiing;
een voortbrengsel van een tijd, die in een kaart of kaartverzameling niet altijd en niet
uitsluitend, soms zelfs niet in de eerste plaats exacte nuchterheid verlangde, doch
veeleer een aantrekkelijk voorkomen, beel-
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dende voorstelling, suggestieve werking. De atlas is boeiend, boeiend in sterke mate,
óók waar de critiek zich wil doen gelden; ze gééft een beeld van de toenmalige wereld,
niet voor exacte waarneming, maar voor ons geestesoog; ze léért ons de wereld van
haar tijd zien, zooals deze zichzelf zag, zooals zij gezien wilde worden.
Wie de proef daarvan wil nemen, moet zich eens op een vrijen ochtend of middag
- ruimte van tijd is een eerste vereischte - achter een complete ‘Blaviana’ verschansen
en zich met open oog te bladeren zetten in het onderdeel, dat zijn speciale
belangstelling heeft. Het kan niet missen, of hij voelt een kiemende, groeiende, hem
ten laatste geheel in beslag nemende intimiteit met de sfeer, waarin dit werk is
ontstaan, met de menschen, die het gemaakt, gewaardeerd en door alle tijden
zorgvuldig bewaard hebben. En hij zal opstaan met die eigenaardige, verteederende
ontroering, die zich van iemand meester maakt, wanneer hij in directe gemeenschap
met het verleden is geweest.
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Henri-Julien Rousseau
door Kasper Niehaus
II
HET essentieele bij het genieten van Rousseau's kunst is, of men op het eerste gezicht
van zijn schilderijen houdt of er vriendschap mee sluit. Dan behoeft er ook niets
verklaard te worden en zal men alleen bewonderen. De meeste misverstanden komen
voort uit het innemen van een onjuist standpunt: men beschouwt een niet-willen als
een niet-kunnen. Rousseau was te intelligent om te willen wat hij niet kon en hij had
bij gebrek aan talent te veel genie om niet te kunnen wat hij wilde: in z'n
oerwoudlandschappen bijv. ging hij niet uit van de uiterlijke waarneming, maar van
een innerlijke voorstelling of beter gezegd, het détail, het blad, de boom - die aan de
scherpe en heldere gravures uit oude plantkundeboeken doen denken - berust op de
waarneming, het geheel der compositie echter op de voorstelling van de wereld van
zijn gemoed, die men niet zoo licht buiten zal vinden.
Apollinaire vertelt, dat hij eens met Remy de Gourmont bij de vestingwerken ging
wandelen, toen zij een ouderwetsch gekleed heer zagen schilderen. Gourmont lachte
om de grappige naïeveteit, waarmee Rousseau het landschap transformeerde, maar
Apollinaire zag hier meer dan grappigheid, hij zag een wereldbeschouwing, die met
hare liefde zelfs een landschap omvatte.
Rousseau heeft een groot aantal landschappen van Parijs en de omgeving
geschilderd. Men kent van hem de gezichten van vele pleinen en straten, van de Seine
en de bruggen, de Eiffeltoren met het Trocadéro, het park van Montsouris en de
Buttes-Chaumont, de vestingwerken en de poorten der stad. Ook Malakoff heeft hij
geschilderd en aan de Seine en de Oise gelegen plaatsen. Hij heeft slechts eens een
marine gemaakt, een storm-effect op zee, evenals het goede maar om dit storm-effect
wellicht minder karakteristieke oerwoudlandschap, dat op de recente expositie van
de Parijsche school te Amsterdam was.
André Derain, wiens eerste werk dezelfde frischheid van een bouquet veldbloemen
van Rousseau's kunst bezat, zei eens: ‘Het leven van een boom is een mysterie, dat
geen schilder gegeven is te doordringen. Wellicht heeft alleen Henri Rousseau
daarover nagedacht: maar hij geeft te zeer de voorkeur aan het enkele blad ten koste
van het geheel.’
Zooals Henri Rousseau als paysagist de grondbeginselen van het landschap raakte
en niet ‘een’ boom, maar ‘den’ boom schilderde, zoo schiep hij ook de portretten,
die men hem opdroeg, met dien vereenvoudigden en
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toch détailrijken, groot gehouden vorm, welke individueele gezichten typische maskers
doet schijnen en het werkelijke tot het symbolische verheft. Het zijn geen typen van
portretten, in de beteekenis welke daaraan door de renaissancistische picturale cultuur
gehecht werd, maar portretten van typen. Zijn beeltenissen lijken niet op de ons
bekende menschen, het zijn magische menschen, met het eeuwige gezicht, het
onpersoonlijke van den dood.
Ku K'aichih moet gezegd hebben, dat het bij het portret niet op den vorm aankomt,
doch hierop, dat men een geestelijk groote van een kleine, en een edele van een
ordinaire onderscheiden kon. En zoo zou men ook van Rousseau kunnen zeggen, dat
z'n portretten zich onderscheiden door diepte en spiritualiteit en wanneer andere
kunstenaars van zijn tijd hem overtroffen in vleesch en been, zoo stond hij toch hoog
boven hen in expressie, die van geheimzinnigen aard is en uitgaat boven dat, wat
door schilders geleerd kan worden.
Evenals met landschapjes, die burgers van Plaisance van hem kochten, verdiende
hij van tijd tot tijd wat geld met de bestelling van een portret. Hij ging zelfs zoo ver
de fotografen concurrentie te willen aandoen; hij ging naar de bureaux van den
burgerlijken stand en schreef aan de ondertrouwden, of zij zich niet door hem wilden
laten schilderen, hij had heel lage prijzen: van vijftig tot honderd francs.
Hij heeft groepportretten gemaakt, zooals ‘Une noce à la campagne’, waarop
hijzelf en z'n vrouw als bruiloftsgasten voorkomen; ‘Pour fêter le bébé’, - dat men
kleinburgerlijk zou kunnen noemen, als er nog groote burgers waren -, met de mannen
met het glaasje in de hand, drinkend op de gezondheid der baby op een kussen in het
gras van een stadstuintje; ‘La carriole de M. Juniet’, een beeld van vacantiestemming
en ‘Les artilleurs’, - vierde batterij, derde stuk staat er op een rad van het kanon
geschreven -, waar het landschap de groep figuren harmonisch begeleidt;
dubbelportretten als ‘Le passé et le présent’, dat eerst geëxposeerd werd onder den
titel: Pensée philosophique, met het door Rousseau voor dit schilderij opgestelde
inschrift:
Etant separés l'un de l'autre,
De ceux qu'ils avaient aimé
Tous deux s'unissent de nouveau
Restant fidèles à leur pensée,

en ‘La muse inspirant le poëte’ of ‘Portrait de Guillaume Apollinaire aux oeillets de
poëte’. De muze is niemand anders dan de gracieuze Marie Laurencin, die zich weinig
geflatteerd zal vinden. ‘Weet je, Guillaume, waarom ik je zoo schilder?’ vroeg
Rousseau aan Apollinaire: ‘Omdat je er uitziet als een voorname huisknecht.’
Apollinaire heeft twee maal de eer gehad door Rousseau geschilderd te
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worden in zijn klein, helder atelier in de rue Perrel, hij heeft hem dikwijls zien werken
en hij wist welk een zorg hij droeg voor alle details, welk een gave hij had de
oorspronkelijke en definitieve conceptie van zijn schilderij te bewaren tot hij het
voltooid had en ook, dat hij niets en vooral niets wezenlijks aan het toeval overliet:
‘De douanier maakte twee maal m'n portret in een compositie met den titel: De
muze den dichter inspireerend; de repliek is grooter dan het eerste schilderij, waar
violieren op den voorgrond waren, terwijl op het tweede schilderij anjelieren de
plaats der violieren hebben ingenomen.
Toen het schilderij met violieren op den Salon des Indépendants verschenen was,
verheugde de heele pers zich over m'n portret, dat gereproduceerd werd in Comoedia.
De heele pers kwam unaniem tot de conclusie, dat dit portret op geenerlei wijze op
mij leek. De een vond dat het schilderij treffend was, de ander dat het grensde aan
het grotesque, maar wat de gelijkenis aangaat, was de heele wereld het eens geworden:
zij was gelijk nul. Ik van mijn kant verbaasde me. Hoe was het mogelijk, dat men
mij herkend had, terwijl dat portret niet op me leek? Ik had den Douanier verzocht
m'n naam niet te berde te brengen, de schilder was z'n belofte dus niet nagekomen!
Maar ik moest eer geven aan z'n goede trouw, toen ik, den catalogus der Expositie
raadplegend, constateerde, dat het alleen was aangeduid als: De muze den dichter
inspireerend.
Van den anderen kant bezochten noch ik noch de Douanier redactiebureaux en
kenden wij weinig journalisten. Zij hadden toen en hebben nog niet veel met mij op
en verachtten hem totaal. Hoe had men onder deze voorwaarden mij genoeg kunnen
herkennen, om te vinden, dat ik niet geleek? Waarom betitelden alle dagbladen,
ondanks de vermelding van den catalogus, het schilderij: De muze van Apollinaire
of Apollinaire en z'n muze of wel De dichter Guillaume Apollinaire geïnspireerd
door de muze? Dit alles is zeer mysterieus en de middelen van informatie, waarover
de dagbladen beschikken, zijn onpeilbaar.
Ik ben geneigd aan te nemen, dat dit portret van zoo'n treffende en nieuwe gelijkenis
was, dat zij hen, die er zich geen rekenschap van gaven en er niet in wilden gelooven,
ondanks henzelf verblindde. De schilderkunst is de meest godvruchtige kunst. Wij
hebben in 1909 een geval van collectieve suggestie bijgewoond, gelijk aan die, welke
het leven gaven aan de zuiverste godsdiensten. Het is een subliem avontuur, dat de
moeite waard was beleefd te worden. Mijn gelaat heeft gediend voor een eenig
experiment, dat ik niet zal vergeten.
Voor 't overige zou het onmogelijk geweest zijn, dat het portret in kwestie niet
zeer geleek.
Ik heb een zeker aantal malen bij den Douanier geposeerd en voor alles mat hij
m'n neus, m'n mond, m'n ooren, m'n voorhoofd, m'n handen, m'n
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heele lichaam en die maten bracht hij, deze verkleinend tot de afmeting van het raam,
heel nauwkeurig over op zijn doek. Daar het vrij vervelend is om te poseeren, zong
Rousseau onderwijl liederen uit zijn jeugd om mij te vermaken.
Moi je n'aim' pas les grands journaux
Qui parl' de politique
Qu'est-c'que ca m'fait qu'les Esquimaux
Aient ravagé l'Afrique
Ce qui m' faut à moi, c'est l'P'tit Journal
La Gazett' la croix d'ma mère
Tant plus qu'y a d'noyés dans l'canal
Tant plus qu'c'est mon affaire.

of wel: Aïe! aïe, aïe que j'ai mal aux dents
en dan nog Le Vin de Suresnes, la Puce, etc.
En ik bleef onbewegelijk, de zorg bewonderend, waarmee hij er zich tegen verzette,
dat geen andere fantasie, dan die welke z'n persoonlijkheid karakteriseerde, de
harmonie zijner teekening, mathematisch gelijk aan de menschelijke figuur, die hij
wilde voorstellen, vernietigde. Als hij mij niet gelijkend had geschilderd, zou de
Douanier geen enkele fout gemaakt hebben, maar zouden alleen de cijfers zich vergist
hebben. Maar men weet, dat zelfs zij die mij niet kenden, mij direct herkenden.
En dat zoo lang overdachte schilderij werd volmaakt. De Douanier eindigde de
prachtige japon mijner muze te plooien en m'n jas zwart te kleuren, in het zwart, dat
Gauguin onnavolgbaar verklaarde, hij maakte zich op een werk te voltooien, dat
schilderkunst zonder eenige litteratuur is, toen hij plotseling, om mij eer te bewijzen,
een nieuw idee, een charmant idee kreeg: om op den voorgrond een fijne rij anjelieren
(oeillets de poëte) te schilderen. Maar dank zij de twijfelachtige kennis van de botanici
der rue Vercingétorix, won de religieuze en zuivere schilderkunst het weer van de
litteratuur en in m'n afwezigheid schilderde de Douanier, zich in de bloemen
vergissend, violieren. Hij herstelde z'n vergissing: in den loop van hetzelfde jaar
beeldde hij opnieuw m'n portret af met anjelieren.’
De portretten van den Douanier hebben vele avonturen beleefd. Zoo maakte hij
eens het portret van den auteur van Mon frère Yves, den beroemden romancier Pierre
Loti, académicien, zeeman en reiziger, met een fez op 't hoofd, een cigaret in de hand
en een kat op den arm, op een achtergrond van rookende fabrieksschoorsteenen en
boomen. Dit werk van den Douanier herinnert aan een kleine anecdote.
Jules Chéret vertelde het avontuur overkomen aan Courteline, die vroeger in z'n
‘musée des horreurs’ een doek van Rousseau bezat, het portret van Pierre Loti, na
afdingen voor enkele francs verworven. (Rousseau had
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dien dag geen sou, en wist niet hoe hij zou eten.) Een bewonderaar van Rousseau
verscheen bij hem en kwam in extase. Courteline loopt er niet in. Ten slotte biedt de
bewonderaar tien duizend francs in ruil voor het schilderij. ‘Top,’ zei Courteline
eenvoudig. En, voegde Chéret er bij, de vader van ‘Boubourouche’ wreef zich in de
handen, bij de herinnering aan het goede reisje in Italië, waartoe deze overdracht
hem in staat stelde. Hij vond het portret dus minder ‘gruwelijk’ toen de conjunctuur
gunstig werd en hij het schilderij aan Paul Rosenberg verkocht.
Het treurigste lot had echter wel het schilderij, dat Uhde het liefst had, het schoonst
vond en ook moest verliezen. Het is de ‘Vrouw in een rood kleed in 't bosch’. Want
dit werk diende voor een nuttig doel: men had het als vuurscherm gebruikt. En het
zou misschien altijd bij die waschvrouw in de Avenue du Maine gebleven zijn, beroet,
verbrand, als Uhde het niet gevonden had. Maar voor de veertig francs, die hij bood,
kon men meer dan een nieuw vuurscherm in de Galeries Lafayette koopen. En de
arme vrouw zou zich zeer verbazen, als zij vernam, dat dit schilderij bij de veiling
27.000 francs heeft opgebracht!
Het eerste werk van den Douanier (die voor hem geen geval is, maar de
volmaaktheid in een zekere orde van gedachten vertegenwoordigt), dat Picasso de
gelegenheid had te verwerven, is volgens de eigen erkenning, met een obsedeerende
macht in hem geboren. ‘Ik liep door de rue des Martyrs. Een uitdrager had langs zijn
gevel doeken bij hoopen gerangschikt. Een kop viel er uit, figuur van een vrouw met
harden blik, van een Fransche doordringendheid, stelligheid en klaarheid. Het doek
was onmetelijk. Ik vroeg naar den prijs. Cent sous, zei de koopman mij, u kunt er
overheen schilderen. Het is een der meest waarachtige Fransche psychologische
portretten.’
Zooals men weet, is de Douanier eens met de justitie in aanraking geweest. Een
oplichter had hem uitgelegd, op welke manier zij beiden veel zouden kunnen
verdienen. Rousseau vond het idee lumineus, ongelukkigerwijze echter, zonder den
crimineelen aard van het procédé te begrijpen. Hij werd veroordeeld door de
crimineele rechtbank, maar men paste de wet-Bérenger op hem toe. Deze
voorwaardelijke veroordeeling vervulde hem met dankbaarheid en hij zei tot den
president: ‘Ik dank u, mijnheer de president, ik zal het portret van uwe dame maken.’
Onder de kunstenaars waren het vooral de jongeren, die van Rousseau hielden.
Zij kwamen op het banquet, dat Picasso hem aanbood op den uitslag van die pénibele
zaak. Maurice Raynal schreef in z'n Picasso-monographie een bericht over deze
aantrekkelijke en merkwaardige gebeurtenis.
‘Hetgeen wij ‘Rousseau's banquet’ zullen noemen, was - zooals men zal moeten
toegeven, - noch lang van te voren bedacht, noch lang van te voren georganiseerd.
Geen overdreven spektakel, geen verkeerd aange-
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brachte fantasie, geen Montmartre-achtige maskarade. Het feest zou den vorm, dien
het aannam en dien men zal leeren kennen, slechts te danken hebben aan de kwaliteit
der dischgenooten.
Het banquet vond bij Picasso plaats, in een atelier van het huis op de
place-Ravignan, dat, van uiterst dunne planken gebouwd, afwisselend met een
boerenwoning en met een kleinen schotel vergeleken werd en dat geen enkele
maatschappij in ieder geval ooit tegen brand wilde verzekeren.
Het atelier van Picasso was de feestzaal. Het was een ware boerenschuur,
ondersteund door ontzaglijke balken, die te ontzagwekkend schenen, om niet hol te
zijn.
Aan de muren, waarvan men de gewone versiering verwijderd had, hingen slechts
enkele mooie negermaskers, een munttabel en, op de eereplaats, het groote, door
Rousseau geschilderde portret van Yadwigha. Men had de zaal met
lampion-guirlandes versierd. De tafel was op schragen geplaatst en versierd door
een uit veelsoortig eetgerei bestaand servies.
De genoodigden zouden vrij talrijk zijn. Men merkte er drie, bijna expres uit
New-York, Hamburg en San-Francisco overgekomen liefhebbers en verzamelaars
onder op, daarenboven schilders: Marie Laurencin, Jacques Vaillant, Georges Braque,
Agéro, etc., schrijvers: Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Maurice Cremnitz, André
Salmon, René Dalize en verscheidene dames. Van 's avonds zes uur af heerschte er
een zekere opgewondenheid in het gezelschap, dat in de bar-Fauvet, welks stamgasten
wij waren, was samengekomen om een voorloopigen borrel te pakken. Alles wees
op vroolijkheid. Een electrisch orgel, versierd met een prachtige Salammbô die een
slang van verguld koper bezwoer, stortte de prachtigste valsche klanken over ons
uit. De wedautomaten hadden geweldig succes, vooral bij een geletterd fijnling, die
er reeds een aanzienlijke som in geworpen had, zonder iets te winnen natuurlijk....
Doch daar de tijd voorbijging, brak spoedig het oogenblik aan, om een begin met
het banquet te maken. De liederen en het lawaai verstomden langzamerhand en de
genoodigden besloten de hellende rue Ravignan te beklimmen. Men liet slechts een
onzer vrienden in de bar achter, een Deen, die een begonnen gesprek volstrekt nog
niet beëindigd had.
Met veel rumoer viel men bij Picasso binnen. Men eischte twee naburige ateliers
op, het eene bestemd voor vestiaire voor de dames, het andere voor die der heeren.
De plaatsen werden volgens een protocol aangewezen. Terwijl men in de zaal
bezwaren opwierp, hoorde men plotseling op de deur kloppen met slagen, die, eerst
beschroomd, spoedig heviger werden en tenslotte alle rumoer deden ophouden. Men
deed open. Het was de douanier, met een slap-vilten hoed, een stok in de rechterhand,
z'n viool in de linker.
De verschijning van den douanier deed door het gezelschap een rilling van
ontroering gaan. Dit was zeker een van Rousseau's treffendste schilde-
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rijen. Hij keek om zich heen; de brandende lampions schenen hem te bekoren; z'n
gezicht vroolijkte op.
Om negen uur 's avonds was alles klaar, behalve echter het diner. Ten gevolge
van toen nog onbekende omstandigheden, dreef het door den gastheer nochtans bij
een goeden kok bestelde diner de aardigheid zoover, dat het heelemaal niet kwam.
Men oefende een uur, daarna twee uur geduld, maar tevergeefs. Het was pas na drie
uur, dat de gastheer zich plotseling voor 't hoofd sloeg en zich eensklaps herinnerde,
dat hij zich bij het opgeven zijner bestelling in den dag vergist had. Het diner zou
inderdaad pas overmorgen komen.
Toen Rousseau zag dat iedereen zich opmaakte om op provisie uit te gaan, kreeg
hij een vlaag van vreugde, welke hem dien avond niet verliet. Er werd een
onvoorbereid maal aangericht. Ieder kwam weldra met levensmiddelen beladen terug.
Drank was, zooals men denken kan, niet vergeten en van het openen der sardineblikjes
af heerschte de grootste vreugde.
Maurice Cremnitz die was opgestaan om verlof tot zingen te vragen, wat hem
overigens geweigerd werd, hief ter eere van Rousseau een lied aan, met het volgende
refrein:
C'est la peinture
De ce Rousseau
Qui dompte la nature
Avec son magnifique pinceau!

Weldra haalde Rousseau-zelf z'n viool voor den dag, een soort kinderviool en speelde
een zijner werken, getiteld: ‘Clochettes’.
Men sprak al spoedig van dansen. De douanier bracht toen een wals van zijn
maaksel ten gehoore: ‘Clémence’. Het daverend applaus dat losbarstte gaf hem
voldoening hoewel een lampion heete wasdruppels met merkwaardige regelmaat op
zijn hoofd liet vallen. Hij verplaatste zich en begon weldra alle liedjes van z'n
repertoire te zingen, zonder dat men het hem verzocht had.
Aan een hoek van de tafel improviseerde Guillaume Apollinaire, die daar een
uitmuntende gelegenheid gevonden had z'n correspondentie die twee maanden ten
achter was, af te doen, een gedicht dat hij voorlas, toen Rousseau een lied, getiteld:
‘Pan! Pan! ouvrez-moi’ beëindigd had.
Ziehier twee verzen van Apollinaire's gedicht:
Tu te souviens, Rousseau, du paysage aztèque,
Des fôrets où poussaient la mangue et l'ananas,
Des singes répandant tout le sang des pastèques
Et du blond empereur qu'on fusilla là-bas.
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Nous sommes réunis pour célébrer ta gloire.
Ces vins qu'en ton honneur nous verse Picasso,
Buvons-les donc puisque c'est l'heure de les boire
En criant tous en choeur: ‘Vive! Vive Rousseau!’

Terwijl het feest in vollen gang was, werd er plotseling op de deur geklopt. Het was
de eigenaar van de bar, Fauvet, die met alle mogelijke voorzorgen kwam aankondigen,
dat een der genoodigden, in de nabijheid van zijn inrichting op het trottoir zittend
gevonden was. De dame was weggegaan om een luchtje te scheppen. Ten gevolge
van een misstap en een val was zij de heele rue Ravignan afgerold en bij de bar
opgeraapt. De gebeurtenis ging bijna onopgemerkt voorbij, want op dat oogenblik
greep in de gangen van het huis een onaangenaam intermezzo plaats: een der
genoodigden had helaas de deur der heerenvestiaire met iets anders verwisseld. Het
werd spoedig bijna onmogelijk het vervolg der gebeurtenissen helder te overzien.
Zooals gewoonlijk werd een paar maal zeer heftig gediscussieerd. De douanier
speelde op zijn viool dansmuziek voor de dames. Een harmonica en een draaiorgel
waren hem komen aflossen, hoewel hij in 't minst niet vermoeid was. De koppen
werden draaierig, de dag brak aan, de flesschen raakten leeg, enkelen der genoodigden
waren reeds gevlogen. Ook thans nog blijft het heel moeilijk precies te zeggen, hoe
het feest eindigde.
Alles wat men er van gewaar werd is, dat de Deen pas na twee dagen op het diner
kwam. Hij had twee dagen lang in de gangen van het huis rondgedwaald. Overigens
liet hij het zich 't beste smaken, want dezen dag bracht de kok prompt op den
bepaalden tijd de gerechten voor het banquet.’
‘Gelegenheidsschilderijen’ nemen in Rousseau's oeuvre een belangrijke plaats in.
Niet die ‘Donderslag op den linkeroever der Seine bij Vanves’ of dat gezicht op het
île Saint-Louis in den nacht van den brand der omnibusremise op de quai de
l'Estrapade, als van een picturaal journalist, noch die effecten van zonsondergang,
avond, nevel, regen, storm, lente, zomer en herfst zou men zoo willen noemen, maar
die schilderijen van oorlog en vrede, vrijheid en onafhankelijkheid, waaruit de stem
van het volk spreekt door een mond, van wien de woorden zijn: ‘Als een koning
oorlog wil voeren, moet een moeder tot hem gaan en het hem verbieden’, zooals uit
‘De oorlog’. (Zij komt als een verschrikking, overal wanhoop, tranen en ruïnes
achterlatend); ‘De laatste van het 51e’. (Na lange gevechten was het regiment geheel
gedecimeerd, alleen de arme gewonde blijft om het vaandel te redden, waaronder
onze voorouders zooveel roem veroverd hebben); uit ‘De vertegenwoordigers der
vreemde mogendheden de republiek in het teeken van vrede begroetend’; uit ‘De
vrijheid’ (O vrijheid, wees altijd de gids van allen, die door hun werk willen bijdragen
tot den roem en de
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grootheid van Frankrijk) en ‘De vrijheid’, de kunstenaars uitnoodigend deel te nemen
aan de 22ste expositie der Artistes indépendants; uit ‘Een eeuwfeest der
onafhankelijkheid’. (Het volk danst om den boom der twee republieken, die van 1792
en van 1892, elkander de hand reikend op de wijze van: ‘Auprès de ma blonde qu'il
fait bon, fait bon dormir.)
Rousseau bewonderde het schoone beeld, reductie van dat welk het fabrieksmerk
der Vereenigde Staten is, de Vrijheid de wereld verlichtend, van den beeldhouwer
Bartholdi. Wat een ramp, roept Soupault uit, dat de regeering der Vereenigde Staten
Rousseau niet een dus getiteld schilderij heeft opgedragen! Er is thans sprake van,
op een der straten of pleinen van Parijs, een Eva van Charles Despiau als monument
voor Henri Rousseau op te richten. Apollinaire maakte de verzen, welke de schilder
Ortis de Zarate en de beeldhouwer Brancusy, overgehaald door Robert Delaunay, in
den steen griften van het kleine monument op het Montparnassekerkhof, opgericht
door Rousseau's vriend, den mouleur Queval:
Gentil Rousseau tu nous entends
Nous te saluons
Delaunay, sa femme, M. Queval et moi
Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel
Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs, des toiles.
Afin que tes loisirs sacrés dans la lumière reëlle
Tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait
La face des étoiles.

Rousseau's invloed is groot; er is meer of minder iets van hem bij alle jongeren van
dezen tijd. Het magische of ideale realisme is hem even verplicht als het verisme en
het néo-classicisme, welke ieder slechts een deel uitmaken der beweging, waarvan
Rousseau de voorlooper was. Terwijl Cézanne de stichter was van het cubisme (al
zou de bron wel niet tevreden zijn over den stroom), werd Rousseau, de leider der
jongste generatie, de vader der z.g. nieuwe zakelijkheid, die als de Rousseau-school
kan worden aangeduid, (al zou ook hij van meening zijn, dat velen zich ten onrechte
op hem beroepen).
Men heeft de Zondags- of volksschilders, die direct van Rousseau komen, ook
wel ‘schilders van het heilig hart’ genoemd, omdat zij om de kerk van de Sacré Coeur
op Montmartre wonen. Tot deze Zondagsschilders - die overigens zes dagen van de
week schilderen en den zevenden dag uitrusten - behooren Emile Boyer, de ex-drukker
en handelaar in gebakken aardappels, om wiens naam de legende bloemguirlandes
van prinsessen, Amerikaansche milliardairs en Normandische kasteelen heeft
geweven; Goudiachvili, de agent Le Gay en de schoorsteenveger Emile Gody.
Beter kent men hier te lande thans den landbouwer André Bauchant,
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die in Touraine leeft, zich na z'n militairen diensttijd aan het bestudeeren en lezen
der klassieke werken zette en in de oude geschiedenis de onderwerpen zocht, welke
hij op het doek oproept, die de musea slechts als leek bezocht en volgens de eigen
erkenning geen enkele opvatting van de kunst heeft en de waarde er niet van kan
beoordeelen, maar evenals Delacroix van veldslagen op bloemen overgaat; Camille
Bombois, die sinds hij Parijs verlaten heeft voor het land, z'n tijd verdeelt tusschen
de schilderijen en de groententeelt, die, begaafd met een herculische lichaamskracht,
lang als opperman werkte en met de groote papierrollen, dienend voor het drukken
der groote dagbladen manipuleerde en die smaak in de schilderkunst begon te vinden,
toen hij grondwerker was; René Rimbert, die in een heilig verklarend doek, voor het
open venster den lof floot van den douanier, majestueus ten hemel varend, waar hij
ontvangen wordt door de steunpilaren der moderne schilderkunst; Seraphine Louis,
de huishoudster van Henri Rousseau's eerste biograaf Uhde, de bloemenschilderes
vol fantasie en Louis Vivin, de brievensorteerder, de schilder van Parijsche
stadsgezichten.
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De restauratie van het Raadhuis van Schoonhoven
door Dr. E.H. ter Kuile
ONDER de restauraties van oude gebouwen, welke in de laatste jaren tot stand zijn
gekomen, mag die van het Raadhuis van Schoonhoven zeker als een der belangrijkste
worden genoemd. En zulks niet alleen omdat hierdoor een zeldzaam aantrekkelijk
gothisch bouwwerk in een onzer bekoorlijkste oude Hollandsche stadjes van verval
en ondergang is gered, maar ook omdat deze restauratie een der merkwaardigste
toepassingen is van de moderne beginselen op het gebied van monumentenzorg.
Vergelijkt men hetgeen hier is geschied met restauraties eener vroegere periode, met
die van raadhuizen als te Middelburg, Heusden en Gouda, dan zal het voor iederen
leek duidelijk zijn, dat men sinds enkele decenniën van een gansch ander standpunt
uitgaat bij het ontwerpen der maatregelen, die de instandhouding onzer oude
monumenten moeten verzekeren.
Een langen, moeilijken, vaak bitteren strijd heeft het gekost, vóór in 1916 door
den Oudheidkundige Bond de nieuwe regelen konden worden vastgesteld, die
sindsdien in hoofdtrekken de leiddraad zijn gebleven bij het herstellen van oude
monumenten. De overtuiging, dat de opvattingen van de oude school niet de juiste
waren, langzaam aan gegroeid en steeds in kracht toegenomen, kon toen eerst een
definitieve overwinning behalen, welke nadien te nauwernood meer is betwist.
Het streven der restauratoren van de oude school was geweest de hun toevertrouwde
monumenten volledig terug te brengen in hun oorspronkelijken toestand met
aanvulling van alles wat ontbrak, met verwijdering en vervanging in den
oorspronkelijken stijl van alles wat later was toegevoegd of veranderd, met voltooiïng
tenslotte van al datgene, welks uitvoering achterwege was gebleven. Men had
gerestaureerd en gereconstrueerd, tot vrijwel geen steen van het oude werk was
gespaard gebleven. Men had gemeend de vormentaal en het ambacht van vervlogen
eeuwen opnieuw te kunnen hanteeren en toepassen volgens de bedoelingen der
ontwerpers, en met ongeschokte zelfverzekerdheid was men overtuigd geweest den
afgebroken draad van het verleden weer te kunnen opvatten en voortzetten.
En wat werd het resultaat? Een nouveau-vieux, dat geen mensch kon overtuigen,
een reeks bedenkelijke reconstructies van twijfelachtige waarde, een vernietiging op
groote schaal van onvervangbare schoonheden en documentaire gegevens. Het ideaal
van de oude school was een illusie, een
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schoone droom, waarvan de verwerkelijking op een onvermijdelijke désillusie moest
uitloopen.
Tot welke bedenkelijke gevolgen het reconstrueeren van onvoltooide of verdwenen
deelen van bouwwerken moest leiden, blijkt wel duidelijk, wanneer men nagaat, hoe
onvolledig de bouwgeschiedenis van vele onzer monumenten bekend is, en hoe
onjuist en onhoudbaar dan ook vele hypothesen zijn gebleken, waarop deze
reconstructies waren gegrond. Een treffend voorbeeld hiervan is de herbouw in 1881
van de Oostelijke crypt van de St. Servaaskerk te Maastricht, waarbij een gebrekkig
vooronderzoek oorzaak was van de ernstige misslagen, welke eerst veel later aan het
licht kwamen, en door Jan Kalf in het Oudheidkundig Jaarboek van 1926 werden
aangetoond. Talloos zijn de vergissingen, die op deze wijze werden gemaakt,
vergissingen, die meestal onherstelbaar waren, omdat zij gewoonlijk de sporen van
den oorspronkelijken toestand ten eenen male deden verdwijnen. De zucht tot het
voltooien van wat ‘onaf’ scheen, leidde tot vervalsching van gansche bouwwerken.
De Munsterkerk te Roermond kreeg een stel torens, de Kanselarij te Leeuwarden en
het Stadhuis te Middelburg balustrades en andere versieringen, die vroeger nooit
aanwezig waren geweest; men ‘verbeterde’ desnoods vormen, die men in zijn orthodox
stijlgevoel niet zuiver achtte, en de verweerde stukken van het oude beeldhouwwerk
werden achteloos ter zijde geworpen. Een reactie op dit bedrijf kon niet uitblijven.
Droevige ervaring had geleerd, dat het voor den modernen mensch, hoe hij zich
ook heeft ingeleefd in de vormen der oude stijlen en in de oude ambachten, ten eenen
male onmogelijk blijft die vormen en ambachten zóó toe te passen en te beheerschen
als de oude meesters zelf. Wij kunnen niet meer denken en werken als zij, geen
wetenschap en geen onbegrensde kennis kunnen den geest vervangen, die de vroegere
kunstenaars inspireerde.
Onze oude monumenten zijn levende getuigen uit het verleden. Als zij zwak zijn
en vervallen, geteisterd door de kwalen van den ouderdom, dan behoeven zij een
ervaren medicus, die voor alles het leven spaart, en zorgvuldig het oude organisme
ontziet.
De taak van den modernen restaurator vraagt een groote mate van bescheidenheid.
Zijn voornaamste opgaaf is het bestaande zooveel mogelijk te behouden, en voor
verder verval te behoeden. Allereerst moet de constructieve samenstelling van het
bouwwerk, waar deze niet meer voldoende is, in goeden staat worden gebracht om
het voortbestaan van het monument mogelijk te maken. Moderne werkwijzen behoeft
de architect hierbij geenszins te versmaden. De hedendaagsche techniek en
hulpmiddelen kunnen hem juist in staat stellen veel van het oude te behouden, dat
vroeger onvermijdelijk zou moeten worden opgeofferd. Vooral bij het versterken
van fundeeringen heeft het gewapend beton belangrijke diensten bewezen; het procédé
van het inpersen van cement in metselwerk, dat zijn samenhang
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heeft verloren, reeds verscheiden jaren geleden bij de restauratie van den toren
‘Oldenhove’ te Leeuwarden toegepast, zal in de toekomst nog belangrijke diensten
kunnen bewijzen. Moeten om technische redenen gedeelten van oud muurwerk of
dakbedekkingen worden verwijderd en nieuw aangebracht, dan zal men met
angstvallige nauwgezetheid pogen de oorspronkelijke werkwijzen te benaderen, en
zoo eenigszins mogelijk materialen gebruiken die met de oorspronkelijke
overeenstemmen. Hoe minder dit echter behoeft te geschieden, des te beter.
In beginsel ligt hierin geen tegenstelling met de opvattingen van de vroegere
restauratoren. Wèl kan worden gezegd, dat de constructieve voorzieningen thans een
veel omvangrijker deel uitmaken van de restauratiewerkzaamheden dan eertijds het
geval was. Ook houdt men zich tegenwoordig ten opzichte van materialenkeus en
wijze van bewerking voor te vervangen onderdeelen heel wat nauwkeuriger aan de
oude voorbeelden dan eenige tientallen jaren geleden.
De groote verschillen treden vooral aan den dag, wanneer het niet meer gaat om
de zuiver constructieve belangen, maar om de behandeling van de uiterlijke
architectuur, om de huid van het gebouw.
Men heeft er voor goed van afgezien verdwenen of onherkenbaar verweerde
onderdeden, voor welker oorspronkelijke gedaante geen voldoende gegevens ten
dienste staan, in historischen stijl te reconstrueeren. Aan hedendaagsche architecten
en sierkunstenaars, die voldoende inzicht toonen om modern werk te scheppen, dat
in de oude omgeving niet misstaat, wordt overgelaten naar eigen opvatting het
ontbrekende aan te vullen. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat deze
opdrachten van uiterst delicaten aard zijn; een fijn en juist begrip van de functie dezer
onderdeden en ornamenten is vereischt om werk te maken, dat inderdaad aan het
historisch monument op zijn plaats is. De omstandigheden moeten telkens weer
bepalen in hoever de moderne kunstenaars zijn vrijheid den loop mag laten bij het
ontwerpen van console's, baldakijnen, beelden, kruisbloemen of andere ornamenten.
Vaak zal hij zich nauw aansluiten bij de oude voorbeelden, zonder in slaafs copieeren
te vervallen.
Hoe revolutionnair de moderne wijze van restaureeren in dit opzicht menigeen
ook moge toeschijnen, toch volgt zij vol vertrouwen een historische lijn. Men kan
toch zonder overdrijving zeggen, dat de gothicus zich nooit van romaansche vormen
heeft bediend, wanneer hij een romaansch bouwwerk uitbreidde, versierde of wijzigde.
Nooit heeft de renaissance zich ontzien renaissance-portalen en -vensters aan te
brengen in een gotisch monument. En wel niemand zal zich de bewering veroorloven,
dat hiermede evenveel fouten en vandalismen zijn begaan. Wie durft betreuren dat
men de 17-de eeuwsche aanbouwen van het raadhuis van Haarlem niet in den
vroeg-gothischen stijl van den kern heeft opgetrokken? Bieden de gevels van de
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Oosterkerk te Hoorn, die in het begin der 17-de eeuw grondig werden vernieuwd,
niet het beste bewijs van de mogelijkheid bij een restauratie de vormen van eigen
tijd te gebruiken?
Zeker, het is waar, dat onze verscheurde tijd niet steeds in staat zal zijn
voortbrengselen te leveren, wier hoedanigheden een vergelijking met de oude
onbevreesd kunnen doorstaan. Maar wie de ziellooze en koude copieën heeft gezien,
die het gevolg waren van de oude restauratie-methoden, zal toch van harte overtuigd
zijn, dat de hedendaagsche opvatting op zijn zachtst gezegd van twee kwaden het
minste heeft gekozen. Slechts aan een waarachtig kunstenaar mag worden
toevertrouwd een kunstwerk aan te vullen, en een kunstenaar máákt geen pastiches.
Maar gelukkig heeft de tijd van onze oude monumenten nog wel wat meer
overgelaten dan vormelooze massa's, welker restauratie alleen op een grondige
moderniseering zou uitloopen. Zij hebben meestal nog een overvloed van onderdeden
en vormen bewaard, die wel plaatselijk zijn geschonden en verweerd, maar nog
zonder bezwaar in hun oorspronkelijken toestand kunnen worden hersteld. In de
eerste plaats geldt dit voor vensterkozijnen, lijstwerken, basementen, gewelfribben
en alle mogelijke profielen, die nog grootendeels aanwezig zijn, of wier beloop uit
fragmenten kan worden vastgesteld. Hier zou een min of meer willekeurige
vernieuwing in hedendaagschen geest ook een verwijdering van goede oude stukken
meebrengen, en dus een vandalisme beteekenen. Lang niet alle steenwerk ook, dat
een eenigszins verweerd aanzien heeft, behoeft te worden vernieuwd. Wat nog maar
zonder al te groote technische bezwaren zijn functie behoorlijk kan vervullen, dient
zorgvuldig gespaard, en op zijn plaats gelaten. De waarde van onze historische
raadhuizen en kerken, statige woonhuisgevels en strakke vestingwerken bestaat niet
alleen in de abstracte aesthetiek van hun verhoudingen en vormentaal. Zij zijn ook
kostbare relieken, die ons spreken van lang vervlogen dagen, zij zijn documenten
van het leven, het kunnen, het willen onzer voorvaderen. Met eere vertoonen zij de
sporen van den tand des tijds, het grijs gewaad der eeuwen is niet hun minste sieraad.
Het zijn eerbiedwaardige grijsaards, die niet ongestraft een àl te radicale
verjongingskuur kunnen ondergaan.
Toch doet zich nog altijd een groot aantal problemen voor, waarvan de oplossing
niet steeds volgens vaste regelen kan worden voorgeschreven, al heeft zich in de
practijk wel een zekere ‘jurisprudentie’ gevormd.
Moet men in een gothisch kerkvenster, welks vulling verloren is gegaan, weer het
steenen harnas aanbrengen volgens de oorspronkelijke profielen en het oorspronkelijk
beloop, wanneer deze genoegzaam vaststaan? Of is het steeds verantwoord in een
dergelijk geval een nieuwe vulling aan te brengen in modernen of min of meer
neutralen geest? Mag men een houten daktorentje, dat onder zijn loodbekleeding
volledig vergaan blijkt, en onher-
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roepelijk moet worden gesloopt, weer herbouwen in de oude bekende gedaante, of
moet men het per se vervangen door een nieuw, dat in zijn stijl een getuigenis aflegt
van dezen tijd? Hoe moet men te werk gaan met een oud beeld van matige artistieke,
maar belangrijke decoratieve waarde, dat helaas zijn kop heeft verloren, maar
overigens nog vrij gaaf is?
Voor deze en dergelijke gevallen kan men zich niet aan vaste regels binden; de
telkenmale varieerende omstandigheden zullen de beslissingen moeten beïnvloeden,
en herhaaldelijk tot oplossingen leiden, die onderling in strijd schijnen. De uitkomst
zal niet steeds in alle opzichten kunnen bevredigen, maar dat kan en mag ook niet
altijd worden verlangd. Nog eens, de restaurator kan het best worden vergeleken met
een dokter, en welk medicus is in staat voor elke kwaal een afdoend middel voor te
schrijven? Men moet vaak kiezen uit twee, drie kwaden het minste. Is het dan een
wonder dat de taak van den restaurator dikwijls ondankbaar schijnt?
De restauratie van het Raadhuis te Schoonhoven biedt een zeldzaam duidelijk
voorbeeld van de onderscheiden problemen, voor welke de restaurator komt te staan,
en van de wijze, waarop deze vraagstukken worden opgelost. Het is mogelijk dat de
beschouwer soms den indruk krijgt, dat de architect, de heer G. de Hoog H. zn. zeer
doortastend is opgetreden, en dan weer, dat hij het oude met schroomvalligheid heeft
ontzien. Voor een rechtvaardig oordeel is het echter noodzakelijk niet alleen op
bijgaande reproducties af te gaan, maar zich ook rekenschap te geven van den toestand
van verval waarin het gebouw zich bevond, en van de resultaten van het nauwkeurig
onderzoek, waaraan het gebouw vóór en tijdens de werkzaamheden werd
onderworpen.
Het Raadhuis van Schoonhoven, dat zoo statig verrijst aan de stille haven, werd in
den loop der 15-de eeuw gesticht. Van Berkum, de 18-de eeuwsche geschiedschrijver
der stad, vermeldt dat in zijn tijd op de vroedschapskamer naast het portret van Jacoba
van Beijeren een opschrift aanwezig was, volgens hetwelk de eerste steen in 1452
door heer Gerrit van Poelgeest werd gelegd. Hoewel de betrouwbaarheid van dit
verdwenen document niet meer kan worden nagegaan, is het zeer wel mogelijk dat
het waarheid bevatte, en betrekking had op het nog bestaande gebouw. In ieder geval
wordt het niet door de stijlvormen weersproken.
Het laat-gothisch bouwwerk, welks plattegrond een lichtelijk scheefgetrokken
rechthoek vertoont, is opgetrokken van baksteen met een buitenbekleeding van witte
Brabantsche kalksteen. De benedenruimte, die oorspronkelijk ongetwijfeld tot
markthal diende, en toegangelijk is door een breede spitsboogpoort aan den zijkant,
wordt geheel overkluisd door kunstig gemetselde netgewelven op ronde zuilen van
tufsteen en trachiet. De ver-
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dieping vormde vroeger één groote zaal, waar zich de vierschaar bevond, en welke
men bereikte door een hooge trap met bordes aan de voorzijde. In de eerste helft der
16-de eeuw werd aan de achterzijde, langs de Raadhuisstraat, een aanbouw, het
‘Waeckhuys’ opgetrokken in eenvoudiger vormen dan het hoofdgebouw, met lagen
natuursteen door het baksteenen metselwerk, en trapgevels aan de beide korte zijden.
Het geestige daktorentje is naar alle waarschijnlijkheid eveneens uit de 16-de eeuw
afkomstig; of het ook een voorganger had is niet meer na te gaan. Oorspronkelijk
moet het dak van het hoofdgebouw door een krijgshaftige kanteeling zijn omgeven,
waarvan bij de restauratie de overblijfselen werden teruggevonden, vermetseld in
den trapgevel van het ‘Waeckhuys’.
Hoe het raadhuis zich in welstand vertoonde blijkt uit nevengaande afbeeldingen
uit de 18-de eeuw. De toen aanwezige trap aan de voorzijde was al niet meer de
oorspronkelijke, maar dagteekende van 1612. Ook schijnen de steunbeeren in dien
tijd al aan de onderzijde te zijn weggehakt en op manshoogte te zijn opgevangen.
Maar nóg vertoonde het gebouwtje zich in den coquetten rijkdom van laat-gothische
architectuur als een kostbaar kleinood.
Inwendig waren reeds op het eind van de 17-de eeuw vrij ingrijpende wijzigingen
aangebracht. Toen een der zware balken van de zoldering op het ‘plein’ onder het
gewicht van het torentje dreigde te bezwijken, had men niets beters weten te doen
dan er een muur onder te metselen. De gewelven van de benedenruimte, die op zulk
een gewicht niet waren berekend, moesten nu ook door een dwarsmuur worden
gestut. Hiermede was het begin gemaakt van een steeds verder gaande verdeeling
van het gebouw door muren en schotten in een groot aantal vertrekken en vertrekjes.
Een ware ramp was evenwel de uitwendige moderniseering welke omstreeks 1775
werd ondernomen. Toen besloot men de hooge spitsboogvensters te vervangen door
rechthoekige schuiframen, de rijkbewerkte contreforten werden geheel weggehakt,
de renaissance stoep moest plaats maken voor een vrij banalen hardsteenen opgang
met ijzeren leuning. Het torentje, dat van een nieuw klokkespel werd voorzien, verloor
de fijne dubbele puntboogjes, de ranke frontalen en andere sieraden, de talrijke
dakkapelletjes werden vervangen door enkele vrij lompe dakvensters. De 19-de eeuw
ging onbarmhartig op den ingeslagen weg voort. De gehavende bergsteenen voorgevel
werd met pleister bedekt, een boogfries van pleister kwam in de plaats van de oude
overkraging onder de balustrade, onder de pijlers van de balustrade bracht men
consoles aan van terra-cotta. Het waakhuis werd ontsierd door leelijke moderne
vensters, en verloor grootendeels zijn oude karakter.
Van de inwendige aankleeding was langzamerhand weinig meer overgebleven.
De rijke gobelins met jacht- en boschtafereelen, die vroeger de burgemeesterskamer
en de vroedschapskamer versierden, waren verdwenen.
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Het eenige ornament van beteekenis was nog de deftige, met snijwerk versierde
schouw van omstreeks 1700 in vroedschapskamer, nu raadszaal geworden.
In dezen toestand van ontluistering en ontreddering bevond zich het raadhuis, toen
in 1921 het gemeentebestuur besloot tot een inwendige verbouwing, die de slooping
zou eischen van een gedeelte der merkwaardige gewelven van de benedenruimte.
Maar nu werd gelukkig door de regeering ingegrepen. De heillooze plannen werden
voorloopig terzijde geschoven, en al spoedig kwam ook het gemeentebestuur tot het
inzicht, dat een algeheele restauratie dringend gewenscht was. Het Rijk en de
Provincie stelden ruime subsidies in uitzicht, en al spoedig werd aan den
onderdirecteur van het Rijksbureau voor de monumentenzorg, den heer G. de Hoog,
opgedragen ontwerpen voor de restauratie te maken en zich met de leiding der
werkzaamheden te belasten.
Gemakkelijk was de taak van den architect allerminst. Het raadhuis had in den
loop der tijden vrijwel alle kenmerken van zijn oorspronkelijken stijl verloren. Alleen
het pittige silhouet en de gothische balustrade om het dak gaven nog eenigszins een
middeneeuwsch uiterlijk aan het verknoeide monument. Slechts met behulp van oude
afbeeldingen kon men zich een denkbeeld maken van den vroegeren luister, die
pijnlijk contrasteerde met den verminkten toestand van het heden.
Is het een wonder dat menigeen een herstelling voor oogen zweefde, die de
verdwenen schoonheid in allen rijkdom van gothische vormen zou laten herrijzen,
dat men de hooge spitsboogvensters en de contreforten met hun omhoogstrevende
fialen weer terug wenschte? In gedachten reconstrueerde menigeen het dierbare
gebouw zooals het moest zijn geweest in de 15-de en 16-de eeuw, de trots en roem
van de laat-middeleeuwsche stad.
Het is begrijpelijk dat de plannen van den architect aan dergelijke verwachtingen
weinig voldoening zouden geven. Van herbouw der contreforten in hun oude gedaante
kon geen sprake zijn, ook als men het had gewild, daar de bekende afbeeldingen
volstrekt onvoldoende gegevens gaven voor hun reconstructie. De grootste
moeilijkheden deden zich evenwel bij de vensters voor. De bestaande schuiframen
konden niet worden gehandhaafd, zoodat in elk geval een nieuwe oplossing moest
worden gezocht. Voor een volkomen betrouwbare reconstructie van de oorspronkelijke
spitsboognissen waren de gegevens al even onvoldoende als bij de contreforten het
geval was geweest, en ook een onderzoek aan het gebouw leverde slechts vage
aanwijzingen. Twee mogelijkheden stonden nu open: òf nieuwe spitsboogvensters
aanbrengen die in hun hoofdvormen althans aan de oude zouden herinneren, òf naar
een vrije, moderne vormgeving te streven, die in de gegeven omstandigheden het
meest zou voldoen. De eerste oplossing zou ongetwijfeld het meest populair zijn
geweest, de tweede had evenwel de sympathie van den architect.
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De redenen, die voor de spitsboogvensters pleitten, liggen voor de hand. Ook al
zouden détails, als profielen en traceeringen, min of meer neutraal worden gehouden,
dan nog zou deze oplossing zooveel mogelijk den oorspronkelijken toestand
benaderen, en het middeleeuwsch karakter versterken.
De redenen voor de tweede oplossing zullen velen minder duidelijk hebben
toegeschenen. Voornamelijk waren het de bezwaren van de eerste. Het maken van
spitsboogvensters in min of meer neutrale gedaante moest aanleiding geven tot het
ontstaan van min of meer halfslachtige vormen, die misschien op een afstand weinig
zouden hinderen, maar van nabij een hoogst onbevredigenden indruk zouden wekken.
De verschillende ontwerpen die in dezen geest werden gemaakt, toonden zulks
duidelijk aan. Want inderdaad, aan pogingen tot een compromis heeft het niet
ontbroken.
Een zeer ernstig bezwaar tegen de spitsboogvensters was echter van meer
practischen aard. Boven de vertrekken aan de rechterzijde had men reeds lang geleden
een tusschenverdieping aangebracht, die vóór de restauratie licht ontving uit het
bovendeel van de groote rechthoekige schuifvensters. Deze laatste zetten zich namelijk
hooger voort dan de zoldering van de hoofdverdieping, al was dit uitwendig niet
zichtbaar. Wilde men nu spitsbogen toepassen, dan boden de toppen der bogen
onvoldoende gelegenheid om een behoorlijke verlichting tot stand te brengen van
de bovenverdieping, welke voor archief was bestemd, en onmogelijk kon worden
gemist. Alleen door een vrije oplossing te aanvaarden kon deze moeilijkheid worden
opgeheven.
De voorstellen van den architect gaven aanleiding tot eindeloos overleg en vaak
stormachtige vergaderingen. De algemeene belangstelling, welke zij wekten, ver
buiten het oude stadje zelf, zal velen der lezers ongetwijfeld nog heugen. Niet dan
na veel strijd gelukte het eindelijk den architect de lang gewenschte vrijheid te
verkrijgen om zijn oorspronkelijke plannen uit te werken, waar het resultaat tenslotte
kon worden uitgevoerd.
Het doel van de restauratie was tweeledig. Niet alleen moest het monument als
zoodanig worden gered en in behoorlijken staat worden gebracht, het diende ook
inwendig geheel te worden verbouwd en ingericht om aan de eischen te voldoen,
welke in practisch opzicht aan een hedendaagsch gemeentehuis kunnen worden
gesteld. Met de noodige vindingrijkheid was het gelukkig mogelijk gebleken de
beschikbare ruimte op doeltreffende wijze dienstbaar te maken aan een waardige
huisvesting van raad en gemeentebestuur, gemeentelijke administratie, archief en
politiebureau. Het oude raadhuis bleek nog steeds in staat te zijn aan zijn
oorspronkelijke bestemming te voldoen, de zetel te zijn van de stedelijke overheid,
hoe ook het hedendaagsch plaatselijk bestuur mag verschillen van een middeleeuwsche
stadsregeering.
In den zomer van 1927 kon een aanvang worden gemaakt met de uit-
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voering van de werkzaamheden. Het geheele gebouw werd ontruimd, omsteigerd,
en tot op de oude kern schoongemaakt en leeggebroken. Eerst twee jaren later, in
den zomer van 1929, was de restauratie voltooid, en kon het herstelde monument
weer aan zijn bestemming worden hergeven.
Onder de grauwe pleisterlagen van de natuursteenen bekleeding van den voorgevel
kwamen de wonden aan den dag, die het vandalisme van de 18-de en 19-de eeuw
had achtergelaten. Rondom de rechthoekige vensterkozijnen waren de muren
aangevuld met groote brokstukken, waarschijnlijk afkomstig van de vroeger gesloopte
contrèforten. Grondig waren indertijd de oude spitsboogvensters uitgebroken, aan
de gevels was vrijwel geen stuk meer van oude lijstwerken of ornamenten behouden.
De nieuwe vensters, die nu werden aangebracht, hebben in het minst niet de
pretentie tot den oorspronkelijken bouw te behooren, en geven duidelijk te kennen,
dat zij afkomstig zijn van latere wijzigingen. Maar met hun rijzige stijlen van
natuursteen herinneren zij toch nog in de verte aan de gothiek, en zorgen zij voor het
noodige verticaal accent, dat niet kon worden gemist. Op ongedwongen wijze zijn
de bovenruimten van licht voorzien, terwijl het bestaan van een tusschenvloer niet
is weggemoffeld als voor de restauratie. De verdwenen contreforten zijn vervangen
door even uitspringende pilasters, die de indeeling in traveeën markeeren, en de
groote gevelvlakken breken. Op bescheiden wijze vervullen zij de aesthetische
functies van hun rijker gevormde voorgangers. Op kraagsteenen, welke de
beeldhouwer J.C. Altorf bewerkte, dragen deze pilasters de pijlers van de balustrade.
Deze zandsteenen balustrade zelf was zoo sterk vergaan, dat een vrijwel algeheele
vernieuwing onvermijdelijk bleek; de oude vormen konden evenwel zonder bezwaar
worden aangehouden. Het oude boogfries, dat oorspronkelijk den gevel afsloot, was
in de 19-de eeuw geheel verwijderd en vervangen door boogjes van pleisterwerk,
zoodat een nieuwe overkraging naar eigen inzicht door den architect werd ontworpen.
De 18-de eeuwsche opgang naar de verdieping aan de Havenzijde was sterk
vervallen en kwam niet in aanmerking om te worden gehandhaafd. Een nieuwe
opgang verrees dus in vrij strengen vorm, opgebouwd in dezelfde goudblonde
steensoort als de gevels van het hoofdgebouw.
De toestand van het dak was zorgwekkend; behalve de spanten moest vrijwel alles
worden gesloopt en vernieuwd. Met het torentje was het al niet beter gesteld; onder
de looden bekleeding was het houtwerk vrijwel volkomen verteerd, zoodat het
verwondering wekt dat ongelukken waren uitgebleven. Bij den herbouw van het
torentje werden de oude vormen, zooals die het laatst in de 18-de eeuw gedeeltelijk
waren gewijzigd, zorgvuldig nagevolgd; de speelsche gegoten looden kammen en
hogels konden grootendeels nog worden gebruikt, en de ontbrekende werden naar
de oude modellen bijgemaakt.
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RAADHUIS SCHOONHOVEN NA DE RESTAURATIE
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Inwendig is vooral de restauratie van de gewelfde benedenruimte van belang. Onder
de pleisterlagen kwamen de wanden van roode baksteen, de zuilen en de ribben van
natuursteen weer te voorschijn. Door de willekeurige wijzigingen van later tijd waren
evenwel ernstige beschadigingen toegebracht en had de hechtheid van de overkluizing
sterk geleden. Vrij groote oppervlakken moesten derhalve worden vernieuwd, veel
ontbrekende deelen bijgemaakt, de binnenmuren van de verdieping moesten geheel
worden ondervangen. Na de verwijdering van de schotten en muurtjes tusschen de
zuilen vormt de antieke ruimte, die nu voor de gemeentelijke administratie dient,
weer een weidsche hal. De lage, onontbeerlijke afscheidingen die op enkele plaatsen
moesten worden aangebracht, hinderen den doorblik zoo weinig mogelijk. Door de
monumentale spitsboogpoort aan de Raadhuisstraat, waarvan de vroeger afgehakte
profileering niet meer is hersteld, bereikt men thans de bureaux van den ontvanger.
Overigens had het inwendige zoo weinig herinneringen aan oude toestanden
bewaard, dat de werkzaamheden hier van ondergeschikt oudheidkundig belang waren.
Maar toch herkent men nog den ouden bouw aan de zware balkzoldering van het
hooge stemmige voorhuis, in de oude wenteltrap aan de binnenplaats, aan de deftige
gesneden schoorsteen van de raadzaal. Al deze overblijfselen zijn hersteld,
schoongemaakt, en opnieuw geschilderd zoodat zij weer volledig tot hun recht komen
in de tegenwoordige omgeving.
Schoonhovens Raadhuis is gerestaureerd, zorgvuldig en met piëteit. Van het oude
is behouden al wat maar eenigszins kon worden gespaard. Wat nieuw werd
aangebracht draagt den stempel van dezen tijd maar is ondergeschikt gehouden aan
de architectuur van het geheel en steunt deze naar vermogen. Het gebouw is gered
als monument en gered voor zijn bestemming. Met vertrouwen kan de architect het
werk van onzen tijd, dat hier is geschied, opdragen aan het oordeel van de toekomst.
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Herfstdag
door W. Hessels
Een vogel zingt alsof het lente was.
De lucht hangt ijlblauw om de gele boomen.
Kinderen loopen door het lichte gras.
De zieke ligt van beterschap te droomen.
Hij ziet een dag in 't vorig herfstseizoen,
in alles vreemd-gelijk aan deze:
die lenteachtig blauwe lucht ook toen,
en deze hoop van spoedig te genezen.
Zal hij nog eens door dit herfstgouden land
naar altijd wonderlijker verten loopen?
Hij denkt haast bevend aan het verre strand
en in zijn hart gaat reeds de branding open.
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Skjold
door Stijn Streuvels
DENEMARKEN (Dan-mark) komt van Dan, den eersten koning der Denen.
Na zijn dood was het treurig gesteld in Denemarken: een slappe koning volgde
Dan op, van buiten dreigden overmoedige vijanden, gereed de grenzen te
overweldigen; binnenlands heerschte onrust en wanorde, - baanderheeren en ridders
bevochten elkander, leefden van roof en plundering; niemand erkende wet of gezag;
zware lasten drukten op den boer en den kleinen man. Jammer om zien hoe zulk een
schoon koninkrijk, met zooveel moeite gesticht, moest ten onder gaan in ellende.
Op een schoonen dag zagen de mannen van de kust een prachtig schip aankomen.
Uit de verte was de draak te onderscheiden op den voorsteven en 't scharlaken zeil
aan het want. Het schip was zonder stuur, en de wind dreef het naar den oever. Weldra
kon men het takelwerk opnoemen en de sierlijk gebogen lijn bewonderen van den
boeg, in vermiljoen gekleurd. Nu slierde het schip zachtjes over 't zand, maar geen
enkele matroos op dek, geen bemanning aan boord, geen levend wezen kwam te
voorschijn, en de zeilen vielen slap zonder er eene hand aan gestoken werd.
Visschers en dorpelingen van de kust kwamen nieuwsgierig toegeloopen. - elk
liet zijne bezigheid ten halve: die sloepen of snekken aan 't kallefateren waren, gatig
geslagen door geweld van den storm, die netten breiden, die in hun deurgat te
mijmeren zaten, of uit te kijken naar den wind van morgen, die binnenvoeren in de
haven, roeiend op hun booten welke heenslierden met de snelheid van zeevogelen.
De verbaasde menigte stond het onbekende vaartuig aan te gapen; nooit had een
zeeman op verre reizen en stoute tochten, zulk prachtig schip gezien; nooit was er
iets dat er aan gelijken mocht, uit de Noordelijke misten te voorschijn gekomen.
De jongemannen stonden met verbaasde oogen hun bewondering uit te roepen,
terwijl de ouden - dezulken die vijftig jaar en meer, op zee geleefd hadden, geslingerd
door de golven, en hun vel verweerd en gerimpeld door de zoute lucht der zee, schudden bedenkelijk het hoofd en spraken geen woord.
Enkelen die tot aan de Schotsche kust gevaren hadden, of zelfs hun leven gewaagd
tot IJsland, versmoord in den mist, zochten tevergeefs hun verste geheugen af, naar
iets dat er op gelijken mocht. Geen enkele alevenwel die naderen dorst, en zoo bleven
zij tot laat in den nacht.
Den volgenden dag kwamen de boeren van 't omliggend, want het nieuws had de
ronde gedaan. Dezen lieten hun vee op stal en de ploegvore halver-
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wege; zij liepen gehaast, vol onrust, en uit de menigte steeg een koor van gekerm
op:
- Helaas! riepen zij, uit welke streek komt ons dit ontzaglijk en goed gewapend
vaartuig, dat voorzeker een talrijk leger in zijn kiel verdoken houdt? Niets goeds is
er uit de zee te verwachten; het zicht van vreemde zeilen is altijd teeken van roof en
plundering; morgen zal dood en vuur onze streek overvallen.
Hun gekerm hield heel den dag aan en viel eerst stil tegen den avond; toen gingen
zij liggen op 't zand, doch sliepen niet.
Den derden dag steeg eene stofwolk op boven iederen weg, voorafgegaan door
krijgsmannen op schuimende peerden gezeten; over akkers en velden wemelde het
van stalen helmen, spiezen en vlottende mantels. De menigte vluchtte verschrikt voor
dezen maalstroom uit, want de wilde strìjdrossen stieten met de borst al degenen die
te traag uit den weg gingen en sloegen ze in 't zand. De ruiters hunne haren waren
vlammend rood en staken in dichte tressen onder hunne kaproen uit; hun gelaat keek
dreigend en wreed, vol lidteekens of verkankerde wonden; hunne armen waren bloot
en hunne sterke beenen deden de wollen hozen spannen; aan den zadelboog sloeg
het met koper beslagen schild tegen het bronzen zweerd of de schacht der lans; in
dit regelmatig gerucht mengde het keelgeschreeuw der mannen die elkander aanzetten
in de vlucht; de opgehitste peerden hinnikten van razernij en beten in 't rond.
De krijgsmannen sprongen uit den zadel en keken met awierige blikken naar het
vaartuig, waaraan de metalen platen en versiersels blonken in de zon, en het lijf van
den draak schitterde in gouden kuras, - zijne oogen waren van edelsteen en de roode
tong was drie voet lang.
Ze zegden ondereen:
- Vanwaar mag zulk rijkopgetuigd schip wel komen? Van een Saksensche haven?
eene Zweedsche? of uit onbekende Oostersche streken? Wat wil de manschap die
het bevaren? Waarom komen ze niet voor den dag?
Menigeen verklaarde:
- Zij houden zich verdoken omdat een keeraafsche wind hen naar deze kust heeft
gebracht en zij duchten hier kloeke en dappere tegenstanders te ontmoeten. Laat een
gunstige wind opsteken? Zulk een schoone prooi zal zee kiezen en voor altijd
verdwijnen.
Die uitspraak verontrustte de stoutsten; zij omringden het vaartuig en riepen:
- Wie ge ook zijn moogt, komt aan wal en trotseert met moed de mannen van
Denemarken; het strand is goed geschikt voor 't gevecht, het is zacht voor dengene
die valt en drinkt het bloed der wonden. Beproeft uw zweerd en uwe slagbijl tegen
het onze, en ondervindt of de gouden wapens het houden tegen de ijzeren! We zullen
u begraven in uwe scharlaken mantels, op uwe
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lijken zullen we hooge steenheuvels stapelen, indien ge sneuvelt als dapperen, en gij
niet verpinkt voor den schicht van het zweerd.
Maar er kwam geen antwoord; toen schreeuwden zij beleedigingen, schimpwoorden
en spot; zij spanden hun boog, namen werpspiezen die dreunden tegen het hout van
den scheepswand. Eindelijk werden de weifelaars zelfs meegesleept in de hitte van
den aanval: zij zwaaiden hunne bijl, klommen, wilde kreten slakend, aan boord, en
raadt nu wat zij zagen:
Tegen den mast, op een tapijt van zijde, lag een heel klein kind en sliep; een
stroobussel diende het tot oorkussen, eene gulden banier wapperde boven zijn hoofd.
Er rond lagen duizenden kostelijke voorwerpen opgestapeld en verstrooid, bedekten
de roeibanken, schenen de ontzaglijke buit van een fabelachtigen rooftocht. Er waren
wapens van alle slag, zweerden met ivoren handvat, uitgesneden in wolventand en
opgesmukt met barnsteen of agaat; dolken in geel goud, met beugel in sleutelvorm,
in scheeden van kostelijk hout; bronzen werpspiezen met goud bekleed en de
schachttoppen afgezet met parelmoer; gouden lansen in vorm van wilgenblad;
sikkelvormige bijlen overnageld met vergulde knoppen; mannenhooge bogen; helmen
met puntige kam, net gepolijst, glimmend van de edelsteenen; houten schilden met
ossenhuid overtrokken en in lichte tinten gekleurd; malienkolders met dubbele ringen;
trompen en hoorns in ivoor bezet met juweelen en gouden beslag, hangend aan zijden
koorden; gordels in gouden drijfwerk en glazuren halssnoeren. Er waren ook kruiken
van menigerhanden vorm en fatsoen, sierkannen en drinknappen, plateelen, kroezen
en drinkhoorns, alles om 't even kunstig bewerkt in goud of zilver. Er waren
speeltuigen: fluiten, lieren en harpen, opgesmukt met siersels en beeltenissen. Er
waren gouden dobbelsteenen, spangen, kammen, hemden in fijn geweefsel, mantels
in speierende kleuren, en andere voorwerpen, zoo talrijk, zoo goed opgestapeld en
verzameld dat er nergens plaats bleef een voet te zetten.
Toen de krijgsmannen deze wonderheden ontdekten en zij het kleine wicht
ontwaarden slapend op den verschgepikten bussel koornstroo, stonden zij verslagen
en verrukt; opeens begrepen zij dat de goedgezinde goden hun dit vaartuig zonden
ten teeken van vrede en eene belofte van voorspoed en roem.
Zij knielden neer midden al die schatten, namen het kind voorzichtig op in hunne
grove handen die beefden, hieven het op een slagschild en droegen het door de
toejuichende menigte naar den ding, waar het uitgeroepen werd tot koning van
Denemarken. Zij gaven het den naam van Skjold (dat is Schild) naar het schild dat
het meebracht, opdat het beschermer en beschutter worden zou van het Land.
Als jongen reeds gaf Skjold blijken van reuzenkracht, - eens dat hij op de jacht
van zijn gezellen gescheiden was, ontmoette hij een buitenmate grooten beer; een
wapen had hij niet, maar ver van te vluchten, bleef hij pal, ging het monster te keer,
vocht lijf om leven, overmeesterde het
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en bond het de voorpooten met zijn gordelriem, - zoo kregen de makkers schoon spel
om het dier af te maken.
Nauwelijks volwassen trok hij ten strijde, verdreef de drieste vijanden van Metsitz
en verbreidde den schrik ver en bij. Eindelijk waren alle kustbewoners hem onderdanig
geworden en moesten cijns betalen.
Vele veldslagen met uitschijnende dapperheid won hij in tweegevecht. Skjold was
vijftien jaar toen hij tegen den Saks Jarl Skate ten strijde toog. Beiden wierven naar
de hand der schoone Alvild, de Saksensche koningsdochter. De tweekamp had plaats
voor 't aanschijn van het Duitsche en het Deensche heir. Skjold versloeg Skate en
miek meteen de Saksen schatplichtig. 't Geen de vroegere vorsten aan grondgebied
verloren hadden, won hij terug. Hij overtrof iedereen in liefde voor het vaderland.
Hij werd vermaard en geprezen om zijne goedheid en rechten aard. De slechte wetten
schafte hij af, de heilzame voerde hij, na wijze beraadslaging uit en deed ze
eerbiedigen. Hij was onmeedoogend voor den vijand, zacht voor de lijdenden,
edelmoedig voor de getrouwen, - hij verzorgde zelf de kranken en verstrekte hun
heelmiddelen.
Zijne edellingen en krijgers schonk hij niet alleen soldij en voedsel, maar bovendien
al 't geen op den vijand buitgemaakt werd, en ook 't geen hem zelf als zijn aandeel
toekwam: hij hield niets voor zijn eigen, want, zegde hij: ‘Geld en goud is voor de
krijgers, den heerscher komt de roem toe en de eere.’
Skjold heerschte vele jaren over zijn Land en kweekte een zoon die hem opvolgen
moest. Toen de stonde aangebroken was door het noodlot bepaald, riep hij zijne
krijgers samen en zegde hun:
- Vrienden, zoo gauw mijne oogen zullen gedoofd zijn, neemt mijn lichaam op en
draagt het naar het strand; daar ligt, in eene kreek, het krombekte schip verborgen
waarop ik als wicht hier aangekomen ben. Gij zult mijn lijk aan boord brengen, en
het vaartuig, vlot gemaakt, mij aan de winden overlaten. En ik zal vertrekken gelijk
ik gekomen ben, nadat ik mijne zending voltrokken heb, die hierin bestond: van een
arm, verdeeld koninkrijk, een rijk, gelukkig en eendrachtig Land te maken.
Skjold stierf. Men plaatste hem de kroon op het hoofd, wond hem in het prachtigste
gewaad, besprenkelde zijne haren en baard met reukwerk; men vestte hem het zweerd
waarmede hij grootsche daden had verricht, aan de zijde. Dan hief men hem op het
schild en zoo werd hij, tusschen de klagende en weenende menigte, naar het strand
gedragen, op de plaats waar het schip met de scharlaken zeilen, de met goud en
schitterende kleuren versierde wanden, gemeerd lag.
Het vaartuig lag vast, doch varensgereed, wiegelde het vol ongeduld op de baren.
De trouwe edellingen legden hun vereerden vorst tegen den mast neder.
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En van alle kanten nu, kwamen de lieden met armvollen van 't geen ze aan
kostbaarheden bezaten: oude krijgers brachten de opbrengst van meer dan twintig
veldtochten, vrouwen wierpen hunne halssnoeren, ringen, geborduurde hoofdbanden
en sluiers die hunne haren ophielden; de een offerde zijne sierwapenen, de ander een
gedreven koffertje; juweelen en goudstukken stroomden met mild gebaar uit de
handen; de oever lag vol schatten, - de armsten zelf, zij hadden versche twijgen
geplukt in het bosch waaraan de roode bessen blonken als edelsteen.
Al die kostbaarheden werden op het schip rond den overleden koning gespreid:
de zweerden, de spiezen en gouden schilden, de bogen en de zware slagbijlen, de
helmen en de hoorns; men stapelde de gouden kruiken en zilveren schalen, de fluiten
en de harpen; men legde de malienkolders, armbanden, halssnoeren, spangen en
oorslingers op hoopen, - het schip kreeg er zijne lading mede tot aan den boord, - dit
alles zou den koning vergezellen op zijn verre vaart over zee, - en het was geenszins
met geringere giften voorzien als deze 't gedaan hadden die hem bij zijne geboort
over 't water zonden.
Op de borst van den overledene plaatste men de kostelijkste juweelen, in zijne
vuist de kampspeer, onder zijn hoofd legde men een schoof van den laatsten oogst,
en er boven de ontplooide gouden banier.
Toen werd het scharlaken zeil geheschen, het schip traagzaam over het zand
getrokken tot aan den vloed, en gedragen op de golven, nam de zee het mede.
Naar welke stranden?
Geen levend mensch heeft ooit geweten of kunnen zeggen wie de lading opving
of waar het vaartuig geland is.
Men beweert dat de goden, die het onmondig wicht eens gezonden hadden, den
held weer opnamen, nadat zijne zending volbracht was.
Alle Deensche koningen echter noemden zich voortaan naar Skjold: ‘de
Skjoldingen’ (schildlingen) en werden hooggevierd in de heldenzangen.
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Woestijn
door J. de Roodt
Een gouden baldakijn de zinderende hemel,
Waaronder 't blonde zand der woestenije priemt,
Het glooiend, golvend grauw in rimplen opgestriemd,
Dofgele heuvel-zee in bamend zongewemel.
En soepel deinend schrijdt door mulle laag de kemel
Met staatge rust daarheen, waar forsch de dadel kiemt,
Den bontgekleurden last om 't edel lijf geriemd,
En in zijn voetspoor suizelt zand met flauw gefemel.
De groen' oase, schaduwrijk en vol beloften,
Waardoor een zilv'ren stroom verkwikkend water vloeit,
In welke keemlen koelen dampend-gele schoften;
Waar, wijl wij rustten, 't oog van stroomen lichts vermoeid,
Op rieten muiltjes, sluier-vrouwen nader sloften,
Haar aarden urn geheven, bronzen huid doorgloeid.
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Een avontuur
door Henriëtte Barbe
HET dejeuner was geëindigd en de hotelgasten gingen in groepjes naar boven. Door
het raam van het vertrek waarin Antoinette haar taak van secretaresse vervulde, kon
zij hen de trap zien oploopen.
Vooraan de spichtige madame Bayard, met oogen als verrekijkers in alle hoeken
spiedend: stond er niet een kamermeisje te giechelen, lagen er geen smoezelige lappen
op den grond - daar achter monsieur Villette, amechtig zijn zwaren buik voor zich
uitdragend, waarmede hij alle deuren scheen open te stooten, en eindelijk
mademoiselle Dufour aan de zijde van signore Manzini in intiem gefluister: de twee
die elkaar de vorige week voor het eerst hadden ontmoet en die nu geen stap meer
zonder elkander konden zetten.
Antoinette glimlachte. Ja, dat was gemakkelijk: een indringende blik, een noodigend
praatje, een gezamenlijke tocht in de bergen en de zaak was in orde en als de vacantie,
die drie, vier, soms maar een of twee weken duurde, was afgeloopen, ging een ieder
z'n eigen weg, scheidden ze in het weten van elkander nooit meer te zullen terugzien
want de een kwam uit Barcelona, of uit Algiers, de ander uit Rome, of Triest.
Gemakkelijk als je zoo leven kon en toch.... Neuriend begon zij haar schrijfgerei op
te bergen, het was Zondag en niet druk. Dien middag had zij voor zichzelf - een
heerlijke wandeling zou ze kunnen maken.
Juist wilde zij het kantoortje verlaten toen een stem vroeg: ‘Zijn er geen brieven
voor mij?’
Het was een lange man met gebogen schouders, die deze vraag stelde. Zijn bleek
gelaat was als met fijne rimpels vol gegriffeld, zijn grijze oogen hadden een peinzende
blik.
Reeds twee weken lang had driemaal daagsch Antoinette hem reikhalzend uit zien
kijken naar de post en altijd was het te vergeefs geweest. ‘Neen meneer Harrassowitz,
er is niets voor u....
Er verkromp iets in zijn oogen. ‘O,’ zeide hij toen en keerde zich om. Antoinette
zag hoe hij met sloomen tred de trappen van het bordes afliep en haar scheen het als
was zijn donkere hoofd omsluierd van een floers, dat iets vertroebelde in de klaarheid
van den zonnigen dag.
Zij bemerkte, dat er nog een ander was, die hem na stond te kijken: madame
Berthier, de eigenares van het hotel, de lorgnon dicht aan de oogen.
‘Daar gaat ie,’ zeide zij met een sceptisch knikje. ‘Wat heeft die man toch iets
geheimzinnigs. Die trekt er soms dagen op uit zonder dat iemand weet waar hij zit.’
‘Dat gaat toch geen mensch aan,’ meende Antoinette.
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‘O, bij mij zijn ze allemaal vrij. Maar is dat aardig, iemand die enkel à la carte eet?’
‘U zegt juist altijd dat het voordeeliger is en dat u van de pensionprijs niets
overhoudt.’
De dikke madame Berthier gooide met een driftig gebaar haar lorgnon omlaag.
‘Nu ja, die man verveelt me, het kan wel een spion zijn.’
‘En hij krijgt nooit iets van de post. Spionnen zien er meestal ook wel anders uit.’
Madame Berthier keerde haar gekrenkt den dromedarisachtigen rug toe. .... - ‘Och,
u trekt altijd partij voor dien man. Maar ik zal blij zijn als hij weg is, dat verzeker ik
u,’ riep zij nog achter zich om.
Antoinette haalde de schouders op. Zoo ging het meestal. Als madame Berthier
niet van alle familierelaties en het heele doen en laten van iemand op de hoogte was,
deugde het niet. En omdat ze van dezen man niets anders wist dan dat hij Tsjech
was, acht en veertig jaar oud, zonder vaste woonplaats en hij haar niet op de hoogte
hield van al zijn uitgangetjes met een knipoogje en een glimlach achter een likeurtje,
kon hij geen goed bij haar doen, terwijl zij zelf, z i j vond nu juist dat hij zooiets
aantrekkelijks had, dat hij eigenlijk de eenige m e n s c h was tusschen al die anderen.
Een naburige klok liet drie slagen hooren en Antoinette liep vlug de trappen van
het bordes af.
Zij was geen mooie vrouw, daarvoor was haar lichaam te breed, haar gelaat te
onregelmatig van trekken maar wie goed keek in dat gave zonverbrande gezicht
moest wel opmerken dat haar donkere oogen van een heimelijke teederheid bevangen
waren en dat haar mond een weeke ronding had.
Met lichten tred liep zij de dorpsstraat uit. Wat 'n zalig weer, al was het snikheet,
maar over enkele minuten zou zij buiten zijn; in dat verrukkelijke dal, waar het nu
zoo geurig en zonnig zou wezen. Zeker was zij bevoorrecht dat zij in de
zomermaanden het zenuwsloopende werk dat haar arbeid in een groot Parijsch hotel
was, er aan kon geven en in staat was om wekenlang te genieten van rust en stilte:
ieder jaar weer. Wel was het hier heel anders dan in haar Hollandsch vaderland, wel
kon zij soms terug verlangen naar de eindelooze weilanden met knotwilgen, de
droomende plassen. Maar hier, hier was het toch ook prachtig.
Zij had de wit-gekalkte huizen spoedig achter den rug. Nog slechts enkele
boerenwoningen met voor de vensters helroode geraniums en omringd van tuintjes
vol fleurige voorjaarsheesters stonden hier en daar verspreid. En verder was er het
dal, wijd en zonnig met zijn weelde van watergroen koren tusschen zwaar
schaduwende boomgroepen en ingesloten door met woud bewassen bergen, waarvan
de kantige kammen forsche lijnen trokken in het zinderende blauw van den
fonkelenden Junihemel.
Antoinette keek verlangend naar de hooge toppen. Daar tusschen die
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kammen staken rotsen omhoog, scherp als zeisen. ‘Pas op voor ons,’ schenen ze
waarschuwend te roepen tegen de toeristen in het dal, die op gevaarlijke bergtoeren
broeiden. Maar altijd waren er, die toch zich waagden te midden van die
steenwoestenijen, totdat er een piek de last van hun lichamen hooghartig afwees en
ze genadeloos neerstortten in de diepe ravijnen.
Een weinig lager strekten de bergweiden zich uit. Den ganschen zomer waren de
herders er bezig met hun kudden. Op dat oogenblik sliepen zij: de herders op de
banken buiten, de koeien en geiten in de donkere, broeiwarme stallen, maar om vijf
uur werden ze naar buiten gedreven, joegen de herders ze naar de hooge weidevlakten,
waar je over de heele wereld uit kon kijken. Om nu daar boven te zijn en de
prikkelende koelte van de ijle lucht in te ademen, je te bewegen in dat glasheldere
dat onbesmet was door de bezoedeling van lager sferen....
Neen, het was te warm om nog te stijgen en hier was het immers ook goed.
Zij was nu in het beukenbosch aan den voet van den berg gekomen. Een zware
geur van levend hout stroomde van de stammen, hoog in de boomen koerde een duif,
een echo kwam vanuit de verte. Minutenlang liep zij door de groenschemerende
wouddiepten, die als een liefkozing om haar waren; zoo rustig en stil als het er was.
Eindelijk zette zij zich aan den rand van een zon-gekoesterd veldje. Over de bonte
bloemenweelde dwaalden in onwezenlijk gefladder twee vlinders, in een boomholte
werkte een spin onvermoeid aan haar glinsterend web en uit het bosch kwamen
bedrijvige bijen aangezoemd; zij scharrelden met hun dikke lichamen over bladeren
en kruiden, boorden hun begeerige koppen tot diep in de broze kelken om na het
puren van den honing in tevreden gebrom weer verder te vliegen.
Antoinette keek met verliefde oogen om zich heen. Dat was leven! En het werd
haar alsof die boomen en die bloemen, die insecten en die vogels, alsof dat alles een
zoet geheim had met het zonlicht, dat die heele rijke zomerweelde al even noodig
had als dat alles die stralende zon.
De natuur, dacht zij, de natuur, waar je wel in weg zou willen kruipen, zoo veilig
en vertrouwd als het alles er in aanvoelde. Wat was daarbij vergeleken het bestaan
der menschen? Duizenden die op dit oogenblik opgesloten waren in de
steenwoestenijen, die de steden waren, zich vastklampend aan idealen waarvan er
misschien nooit één verwezenlijkt zou worden, en tienduizenden, neen millioenen,
die er rondliepen, mannen zoowel als vrouwen, die geen uitweg konden vinden voor
hun teederste gevoelens omdat er weer millioenen anderen waren, die de kostbaarste
dingen ontluisterd hadden tot perverse vermaken. Wat moest je beginnen als je niet
was als die anderen? Wat 'n levensgeluk ging aan je voorbij als je niet mede kon
schreeuwen op de liefdemarkt, terwijl je toch zooveel te geven had, je je soms zóó
boordevol voelde, dat je dacht te zullen stikken.
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Zij dacht aan het paar van dien middag, aan al de paren, die zij de laatste jaren in
luttele dagen tot elkander had zien komen en weer even gemoedelijk uit elkander
gaan. Het leek haar gemakkelijk om te kunnen genieten als vlinders, zorgeloos voort
te fladderen van bloem tot bloem. Maar zij wist dat z i j het nooit zou kunnen, omdat
ze meer en dieper verlangde. Liefde dat moest zijn een jubeling, een extase, je hoog
uittillend boven het leven van alle dag, of iets zóó hecht en trouw dat het leven je
een verschiikking leek zonder hem van wien je zoo hield. Zoo had zij het in de eerste
tijden van haar huwelijk beleefd, al was dat huwelijk na twee jaar reeds verbroken
door haar man, een Parijzenaar die met een andere vrouw weg was gegaan en haar
alleen had gelaten met haar groote verdriet. En daarna had ook zíj haar kansen voor
het vluchtige en oppervlakkige gehad: in Parijs was het niet moeilijk om het avontuur
te beleven. Maar nog steeds had zij niet kunnen toegeven aan dat banale: ‘Wie volgt?’;
voor den man niets dan goedkoope reportage in zijn liefdesannalen en daarom was
zij de laatste jaren steeds alleen geweest. Kwam dat, omdat, zooals sommigen
beweerden, zij haar eischen te hoog stelde, zij te veel nog geloofde aan geluk, het
geluk, broos als een zeepbel en voorbij, eer je het had kunnen grijpen? Moest zij nog
leeren om gelukkig te zijn met het schoone oogenblik, om te genieten van den
spontanen liefdesdrang, die zonder toekomst was? Zij wist het niet. Het maakte haar
wel angstig soms: een onrust greep haar bijwijlen aan, dat zij oud zou worden,
vergeten verder door het leven; vooral in den winter kon het gevoel van eenzaamheid
haar diep kwellen. En toch op momenten, dat zij gedacht had het niet meer vol te
kunnen houden, was er altijd iets gekomen dat haar aandacht had afgeleid van haar
eigen tekorten: een verlaten vrouw, die haar hart bij haar uitstortte, een kamermeisje
dat om haar voorspraak kwam, een kind waarvan de ouders uit waren en dat overdag
de boel in je bureau overhoop haalde en dat je 's avonds toe moest dekken als het
alleen in een vreemde kamer lag. Maar in dit hotel, waarin zij sedert drie weken
werkte had tot dusverre niemand haar noodig gehad: de menschen waren allemaal
voldane vacantiegangers, die genoeg aan zichzelf hadden, de patroon en zijn vrouw
een stel egoïsten met wie zij zich zoo weinig mogelijk ophield; alleen die vreemdeling,
die Tsjech.... Neen, dacht ze, hij is niet gelukkig, hij zoekt iets, dat zie ik aan de
opslag van zijn oogen, dat hoor ik aan den klank van zijn stem. Maar wat? Maar
wat....?
In een nerveuzen sprong was zij ineens overeind en met volle handen begon zij
van de bloemen te plukken: de gele, de roode, de blauwe, greep zij er zóóveel dat
haar armen tot barstens toe vol waren en haar gelaat overschaduwd werd door de
kleurige toeffen. En om dan weer op je rug te liggen en te kijken naar den blauwen
hemel, waaraan donzige wolkjes langzaam voortdreven naar verre, vreemde landen;
je te verbeelden dat je zelf iets was van al dat lichte, dat fonkelende: een insect, een
bloem, iets dat onbe-
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wust zich uitleefde als deel van dat wondere geheel; om eindelijk je met je hoofd, je
handen, met je heele lichaam zoo dicht tegen den warmen grond te drukken, dat het
werd als voelde je aan het eigen hart den klop van die goede, van die oneindig milde
aarde....
Het was reeds laat toen Antoinette haar bloemen opnam om naar huis te gaan. Van
een plechtige stilte was nu het bosch, waarin de schemer begon te vallen. Hier en
daar vergaarde zich nog wat late zon op een roestigrooden stam en hoog in de boomen
tjuikte een slaperige vogel.
Maar lichter was de avond in de openheid van het dal. Voorzichtig schoof de wind
er over het bleek-glanzende koren, aan het hek van een weiland droomden twee
paarden, de koppen in amoureuse omstrengeling en ergens achter een heg gingen de
tonen van een fluit op, ijl en weemoedig als een ver verlangen.
Zoo broos en stil was dit alles, zoo alsof de aarde zich had ingekeerd tot een
teederheid die al het bestaande voor immer zou omvangen. En ook Antoinette voelde
haar hart zwaar worden van een liefde, die zij weg zou kunnen schenken aan den
eerste, die er haar om vragen zou.
Voor zij naar haar eigen woning ging, moest zij nog even in het hotel zijn. Zij had
in de lade van haar bureau nauwelijks den brief gevonden, dien zij zocht, of de
vreemdeling klopte aan de deur.
Als hij nu in Godsnaam maar niet naar de post vraagt, dacht zij in schrik.
Maar hij vroeg er niet naar. Hij vroeg ditmaal naar een spoorboekje en toen
Antoinette het hem overreikte zeide hij ineens: ‘Wat hebt u daar prachtige bloemen.’
Met behoedzame vingers betipte hij de turkoois-blauwe gentianen.
Hij zeide: ‘Het is merkwaardig zooals bloemen altijd in harmonie zijn met de
natuur waarin zij opgroeien. Ik ben eens in Noord-Frankrijk geweest, en de bloemen
in de duinen daar hadden die parelmoerachtige tint van de zee, terwijl de bloemen
hier dat forsche en sterke hebben van alles in de Alpen.
Antoinette knikte verheugd. ‘Ik ben uit het noorden’, vertelde zij, ‘uit Holland,
daar zijn de bloemen prachtig, maar hier zijn ze ook mooi. Ik heb ze vanmiddag in
het bosch tegen de berghelling geplukt.’ Ineens had zij den heelen bos uit de vaas
genomen en gezegd eer zij het wist: ‘Neemt u ze maar als u ze mooi vindt, ik heb er
al zooveel thuis.’
Op zijn fijn gelaat brak een ontroerde glimlach door. ‘Dank u, ze zijn schitterend.’
Hij knikte haar nog eens toe en zoo stil als hij binnengekomen was verliet hij weer
het vertrek.
Antoinette deed een stap om hem uit het raam na te kijken. O, dacht zij, die man,
die man....
Langzaam ging zij naar huis. Het was een houten keetje buiten het dorp, dat zij
voor de zomermaanden had gehuurd: een keuken-zitkamer en een
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slaapkamer en dat heele gedoe omgeven door de fleur van een tuin vol bonte bloemen,
waarin zij in haar vrijen tijd plantte en zaaide.
Zij begon haar avondmaaltijd klaar te maken. Maar telkens als met een hard gesis
de melk overkookte, de eieren in de pan sputterend verkoolden, vond zij zich staan
droomen tegen een deurpost, bij het raam. ‘Wat heb ik vanavond’ - dacht zij terwijl
zij zich suffig over het voorhoofd streek. Het is ook zoo vreemd, het is alsof vanavond
ik hem voor het eerst gezien heb en toch is het, of ik hem al altijd gekend heb. Houd
ik dan van dien man?
Ze zag hem den volgenden dag niet, maar toen zij den avond daarop bezig was
met het zich gezellig te maken in haar zitkamer - het regende en reeds vroeg had zij
de blinden gesloten - werd er plotseling op de deur geklopt. Het was de vreemdeling,
die voor haar stond. In de eene hand hield hij zijn bergstok, in de andere een koffertje.
‘Mag ik even afscheid van u nemen?’ vroeg hij.
‘Gaat u al weg?’ vroeg zij ontsteld.
Hij glimlachte flauw. ‘Ja,’ antwoordde hij. ‘In het hotel schijnen ze me niet goed
te kunnen zetten. Ik heb daarom besloten om weg te gaan. De car vertrekt om negen
uur. Ik had gedacht dat ik met u zou afrekenen, maar het was madame Berthier die
het deed. Maar ik had behoefte om u nog even goeden dag te zeggen. U bent altijd
zoo vriendelijk voor mij geweest.’
Er trok een goudgloed door Antoinette's donkere oogen. ‘Gaat u mede naar binnen?’
noodde zij.
Hij zette zich aan de tafel en in den lichtkring van het zachte lampeschijnsel leek
zijn fijn gelaat wit en doorzichtig als was het uit ivoor gesneden. Zij schonk een kop
koffie voor hem in en zette zich aan den anderen kant van de tafel.
Met het ingekeerde kijken van zijn stille oogen zat hij langen tijd onbewegelijk
daar. Het was als bezon hij zich op iets; een geheim, waarvan hij alleen de drager
was. Toen als wakker wordend uit zijn droom roerde hij langzaam in zijn koffie en
terwijl hij het lepeltje voorzichtig op het schoteltje legde, zeide hij: ‘Ik zoek mijn
vrouw.’
Een schrijnende kommer kroop in Antoinette op.
‘Ik zoek haar al anderhalf jaar,’ ging hij voort.
‘En hebt u haar nog altijd niet gevonden?’ waagde Antoinette het om op brozen
toon te vragen.
Hij schudde gelaten het hoofd. ‘Neen, maar ik zal haar wel vinden, dat weet ik
zoo zeker.’
Met een trage handbeweging streek hij over zijn zwarte haar. Hij ging voort: ‘Ik
ben uit Tsjecho-Slowakije afkomstig uit een stadje bij de Tatra, zij uit Salzburg. We
woonden in Weenen. Zij was vijftien jaar jonger dan ik en pas drie-en-twintig toen
wij trouwden. Den eersten tijd ging het heel goed,
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want we waren uit liefde getrouwd. Ik was tenminste gelukkig, maar of zij het was....
Zij hield van vroolijkheid, zij zong, zij lachte graag, had duizend dwaze invallen en
toch was ze zoo flink, want naast de huishouding had zij ook tijd om mij met mijn
werk te helpen en om overal op af te gaan; ik was schrijver en behalve dat ik vertaalde
en artikelen schreef voor couranten en tijdschriften had ik nog een andere liefhebberij,
die veel tijd kostte. Ik had den heelen oorlog meegemaakt en was van alle ellende
zóó onder den indruk gekomen, dat ik me in het hoofd had gezet om de menschen
den weg te wijzen die naar het verloren geluk zou terug voeren. Ik wilde een boek
schrijven, waarin ik zou aantoonen, dat het geluk in den mensch zelf ligt, en dat alle
wijzen en profeten door alle tijden heen dat zoo begrepen hebben. Ik moest daar
geweldig veel voor lezen; ik las de oude Chineesche, de Indische, de Perzische
geschriften, de Koran, den bijbel en alle mogelijke filosofische werken, want mijn
studie moest iets universeels hebben. Ik werkte dag en nacht; hield ook lezingen en
ging geheel op in de blijde boodschap die ik aan al die arme, verhongerde menschen
zou brengen. Er was veel ernst in, maar er zal ook wel veel ijdelheid en
zelfoverschatting in zijn geweest, zooals dat meestal gaat, nu zou ik niet meer met
zooveel overtuiging en gezag kunnen spreken als ik toen heb gedaan. Maar ik werkte
dan aan mijn boek: mijn vrouw zat dan meestal bij me: ze had zooiets liefs en lichts,
een blij vogeltje leek ze, toch had ze minder aan mij dan ik aan haar. Zij had mìj
alleen. Maar ik had haar en mijn werk. Zij had in die tijden dikwijls last van hoofdpijn,
at slecht, leed aan slapeloosheid, maar ik dacht dat ze beter zou worden als ze mijn
beschouwingen over het geluk begreep.
Een groote verandering kwam er in ons leven, toen, nadat we vier jaar getrouwd
waren, ons kind werd geboren. - Het werd licht en zilverig in zijn oogen, hij glimlachte
bijna.
‘Het was een mooi, gezond jongetje en Nina kon haar blijdschap niet op. Van den
ochtend tot den avond was zij met het kind in de weer, mij had ze niet meer zoo
noodig en ik zag wel dat ze opleefde, weer at en sliep en lachte, den heelen dag door,
precies als in de eerste jaren van ons huwelijk. En ik vond het ook lief, dat kind, ik
vond het heerlijk als hij op mijn knieën speelde en ik ging graag 's avonds met hem
op mijn arm een eindje om en zooals Nina dan genoot.... ‘We hebben elkander nu
pas gevonden,’ zeide zij telkens, ‘en we zullen elkander niet meer verliezen.’
‘Ja, ja natuurlijk,’ zeide ik dan. Maar bij mezelf dacht ik: ‘Wat bedoelt ze daarmede.
Zijn we elkaar dan ooit kwijt geweest?’
Maar na twee jaar kwam het ongeluk over ons. Hij werd plotseling ziek, den heelen
dag had hij nog gespeeld, maar 's avonds werd hij onrustig en had hij koorts. De
dokter zeide: ‘Longontsteking’, in drie dagen was het gedaan met ons jongetje.’
Hij hield op. Eindelijk ging hij met heesche stem voort: ‘Nina was gek
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van verdriet. Ik heb toen alles gedaan om haar te troosten. In weken heb ik niet voor
mezelf gewerkt, altijd was ik bij haar. Dat is eerlijk waar.’ Met iets smeekends bijna
zochten zijn oogen die van Antoinette. ‘Maar eindelijk moest ik wel weer aan mijn
boek beginnen, Nina had er de belangstelling voor verloren, de fut was er uit, ze kon
het binnenshuis niet meer uithouden. Ze zocht het toen meer en meer buitenshuis en
kwam in verkeerd gezelschap terecht. Nachten bleef ze uit, eindelijk op een morgen
is ze niet meer teruggekomen. Toen ik haar boel opruimde heb ik dit gevonden.
Uit zijn borstzak nam hij een dagboek, dat hij voorzichtig openvouwde en voor
Antoinette neerlegde. ‘U moogt het lezen.’
- Vanmiddag heb ik wafels gebakken, - stond er in groot, kinderlijk schrift. Het was
een heel werk maar Daniël is er zoo dol op. Buiten was het guur maar binnen was
het zoo knus en gezellig. De wafels sisten in de pan en werden zoo mooi goudbruin
alsof ze extra hun best deden omdat ze wisten dat ze voor Daniël waren. Dien moest
ik nog tweemaal de keuken uitzetten, eerst omdat hij water kwam halen, toen omdat
hij zijn overschoenen zocht; 't was immers een verrassing voor hem. Maar aan tafel
was hij erg verstrooid: hij keek aldoor het raam uit en merkte niets van mij! Ik zeide,
nadat ik de goelasch had weggenomen: ‘Nu komt er een verrassing.’ ‘O,’ zeide hij
en bleef door het raam kijken. Toen ik terug kwam met de wafels, was hij opgestaan
en zeide hij: ‘Kind, ik moet nog gauw even iets noteeren.’ Ik riep ‘Maar de wafels....’
Hij antwoordde: ‘Ja, ja 'n andere keer, vandaag heb ik geen honger,’ en weg was hij.
- Ik heb de wafels toen maar aan de werkvrouw mede gegeven, want ik had er niets
geen trek meer in en zij heeft kinderen; neen, wafels zal ik voorloopig niet meer
bakken.
Vandaag Zondag. Vanmiddag ben ik alleen naar de Prater geweest. Zoo prettig zou
ik het gevonden hebben als Daniël mede was gegaan, maar hij moest werken, zeide
hij. Ik had niets geen zin om ook thuis te blijven en over een boek te zitten soezen.
Ik liep de straat dus maar op, slenterde wat rond en kwam vanzelf in de Praterstrasze
terecht. Ik was eerst erg verdrietig: al die menschen die daar met elkander uitgingen
en zooveel kinderen als er liepen, dotjes waren er bij en ik heelemaal alleen. Maar
toen ik in de Prater kwam voelde ik me weer vroolijk worden, het was er zoo zalig
onder de boomen, zoo zacht en zoo zoel en op het grasveld stonden duizenden
bloemen. Toen ik die boomen en die bloemen zag voelde ik me niet meer zoo alleen,
het was alsof ze zeiden: ‘Het leven is altijd goed als de zon schijnt en de lucht blauw
is.’ Ik plukte heele bossen, thuis deed ik ze in een vaas en zette ze op Daniël's bureau.
Hij zeide eerst: ‘Kind, je moet niets op mijn bureau zetten als ik bezig ben met mijn
werk. Het brengt me er heelemaal uit en ik heb toch al zoo weinig plaats.’ Naderhand
ontdekte hij pas dat het
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bloemen waren die ik er had neergezet en toen was hij zoo blij. Hij zeide: ‘Dat is
toch 'n wonder die natuur, de bloemen groeien daar in het wild op zonder dat iemand
zich om ze bekommert en zie nu eens hoe mooi ze zijn en hoe goed ze elkander
verdragen, al verschillen ze ook in kleur en vorm. Margrieten, klaprozen, viooltjes,
dat groeit allemaal maar eendrachtig bij elkaar alsof ze van één en dezelfde familie
zijn, vergelijk daar ons menschen nu eens mede.’ Zoo mooi als Daniël alles zeggen
kan.
Vandaag een vervelende dag gehad, o hemel. Daniël's nieuwe fluweelen jasje moest
gemaakt worden, wat 'n werk. Maar ik laat die dingen niet door de naaister doen, dat
vind ik niet aardig. Het staat hem zoo goed en het idee dat ik het zelf gemaakt heb
vind ik zoo eenig. Maar toen ik vanavond het hem wilde aanpassen werd hij ineens
zoo driftig. ‘Maal toch niet altijd met dat vervelende gedoe aan mijn hoofd,’ riep hij.
‘Mijn kamer heb je ook opgeruimd en ik kan letterlijk niets meer vinden.’ Neen,
Daniël is niet gemakkelijk. Met de werkvrouwen heeft hij ook altijd moeilijkheden
als ze te grondig schoonmaken. Om de haverklap loopen ze weg en toch als ze zorgen
hebben staat hij direct klaar met geld en allerlei hulp en toen hij 's avonds bij het naar
bed gaan merkte dat ik bedroefd was, vond hij het zelf ook erg naar en den volgenden
dag bracht hij mimosa voor me mede: de eerste, die er aan de Ring verkocht werd,
dat is toch vreeselijk lief van hem.
Als de dag zoo saai en stil is geweest verlang ik altijd naar den avond. Het is net
alsof er dan iets zal komen. En toch, als het avond is: wat heb je dan? Aan den eenen
kant van de tafel zit Daniël te schrijven, aan den anderen kant ik met een boek of
een handwerk. Hij jaagt maar door met zijn vulpenhouder en merkt het niet eens als
ik thee of koffie voor hem neerzet. Alles laat hij koud worden, het is onuitstaanbaar.
Soms rammel ik 'n beetje met de kopjes of in een kast, dan weet ik tenminste dat ik
besta. Soms speel ik ook piano. Ik speel dan de dingen, die Daniël zoo mooi vindt:
Mozart of Coupérin of Bartok. Maar als ik me omdraai en vraag hoe hij het gevonden
heeft weet hij meestal niet eens dat ik gespeeld heb. - Als hij niet schrijft zit hij voor
zich uit te staren. O, dat staren van hem. Hij schijnt ergens in de verte iets te zien,
maar wie, maar wat, neen het is meer alsof hij naar binnen kijkt, naar iets dat in hem
zelf ligt, maar waarvan ik niet weet.
Als ik tijd heb, loop ik 's middags de stad even in. Wat zijn de winkelstraten toch
heerlijk met al dat licht en die verrukkelijke etalages en wat 'n fijne dingen er
overalliggen! Van die mooie flacons met parfum en die gezellige poederdoozen en
wat 'n prachtig ondergoed zie je toch tegenwoordig in al dat gekleurde batist en dan
die zijden dessons. En dan kijk ik mijn oogen uit aan allerlei beelderige japonnen en
mantels en hoeden en weet ik wat meer.
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Dan denk ik wel eens: ‘Was Daniël nu maar een gewone man, een man die veel geld
verdiende en tijd had om met me uit te gaan.’ Dat moet toch wel heerlijk zijn als
iemand al die mooie dingen voor je koopt en er van geniet als je het aan hebt en zegt:
‘Neen, niet zooveel poeder op je neus, maar 'n klein beetje meer rouge op je
linkerwang en hoe kom je aan dat charmante hoedje? Die moet je bij dien petit-gris
mantel dragen.’ En om dan soms te dineeren in een van die luxe-restaurants, waarin
je altijd van die zachte muziek hoort. Laatst kon ik het niet meer uithouden. Toen
ben ik een winkel binnengeloopen en heb een sjaal gekocht, een zwarte met
geborduurde bloemen, die daar al veertien dagen voor het raam gelegen had,
gewoonweg om m i j te verleiden. En ze had succes, we schenen heusch voor elkaar
bestemd. Toen ik haar om mijn schouders legde was het net alsof ze daar altijd had
gelegen, o, wat was ik gelukkig. Maar toen ik naar huis ging en bedacht hoeveel
artikelen Daniël moet schrijven om dat ding te betalen ben ik weer terug gegaan en
heb haar afbesteld. En nu ligt ze weer in die etalage, maar ik geloof dat ze 'n beetje
bedroefd is: de bloemen glanzen tenminste niet meer zooals eerst en ik ben ook 'n
beetje bedroefd en de laatste dagen loop ik maar door een andere straat als ik naar
de stad ga.
Vandaag is het Zondag en vanochtend ben ik met Daniël naar een vereeniging
geweest, waar hij een lezing hield over: ‘De gelukzoekers, die wij menschen zijn.’
Hij zeide, dat de meeste menschen het geluk buiten zich zelf zoeken en ‘genot’ voor
‘geluk’ aanzien, terwijl het ware geluk ergens heel anders ligt. Hij zeide erge mooie
dingen. Maar of de menschen nu begrijpen, wat hij bedoelt? Else Kauer, die er met
haar man was en met wie ik naar huis ging, omdat Daniël nog allerlei menschen
moest spreken, zeide telkens: ‘Ja, dat is prachtig, het is waar, het geluk ligt in ons
zelf, het is een aanvoelen van de melodie des levens, precies zooals Daniël dat zegt
en als wij zelf gelukkig zijn moeten we ook geluk uitstralen voor anderen. Wat
heerlijk om iemand als Daniël in ons midden te hebben en wat 'n voorrecht voor jou,
zoo'n man! Het is alsof je het mystieke licht in je voelt doorbreken als je hem hoort
praten, je m o e t de menschheid dan wel liefhebben.’ Maar op weg naar huis zeide
ze telkens tot haar eigen man: ‘Ik wou dat die en die er bij geweest waren die hadden
er zeker wat van kunnen opsteken, het sloeg bepaald op hen.’ Ze kregen ook bijna
quaestie omdat z i j wèl en h i j niet in de tram wilde, hij gaf toe, maar thuis kreeg
ze het weer met haar dienstmeisje aan den stok omdat ze nog niet klaar was met tafel
dekken. Ik kon het ineens niet meer uitstaan dat ze bij die lezing was geweest en
alles napraatte wat Daniël had gezegd.
Nu is alles heerlijk op het oogenblik. We zijn op de Semmering in Steinhaus voor
de Kerstvacantie. Daniël had behoefte aan rust. Het is hier zoo godde-
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lijk. Hij denkt nu eens niet aan dat boek maar geniet van alle dingen. Vandaag hebben
we den heelen dag ski-geloopen. Het was verrukkelijk, die witte wereld. Daniël zegt
dat een sneeuwlandschap iets kosmisch heeft. Kosmisch, ik begrijp niet goed wat
dat woord beteekent, maar ik vind sneeuw heerlijk, omdat je er zoo zacht op kunt
loopen en er van die eenige poppen van kunt maken en je elkaar er mede kunt gooien
en er mede inwrijven, want het is zoo dol om te zien hoe Daniël hoest en proest als
je hem met zoo'n handvol inzeept. Hij verweert zich uit alle macht. O eenig! als hij
zoo loskomt en zoo heftig is, maar dat kan mij niet schelen, het is goed voor hem.
Zoo als die Daniël van de natuur geniet. Hij ziet het heel anders dan ik. Ik vind de
natuur dol om in te zingen en te springen, maar Daniël loopt altijd maar te kijken en
dan zegt hij dingen zóó mooi en zóó diep als ik ze nog nooit gehoord heb. Vanmiddag
om drie uur begon het te sneeuwen. Ik bleef bij de anderen om spelletjes te doen.
Maar Daniël ging aan het venster zitten kijken, hij keek almaar naar die
neerdwarrelende sneeuwvlokken, waarin hij veel scheen te zien. En toen ik hem een
kop koffie bracht, trok hij me naar zich toe en sloeg zijn arm om me heen en samen
hebben we toen naar die vlokken zitten kijken, die zoo geduldig neerdwarrelden en
de heele aarde zoo wit en donzig maakten. En de avonden zijn zoo gezellig. We laten
dan op onze kamer een houtvuurtje aanleggen en gaan heel vroeg naar bed. In Weenen
keert Daniël zich meestal heel gauw om en slaapt direct als een blok - zoo ellendig
als dat is - maar hier trekt hij mij dicht tegen zich aan en dan liggen we soms uren
te praten. Hij strijkt me dan aldoor door mijn haar en vertelt me van zijn boek en zijn
plannen als het is uitgekomen. Ik begrijp het nu allemaal zooveel beter. Hij zegt, dat
ik, door te zijn zooals ik ben, hem help en dat is toch wel pleizierig om te weten. Als
ik me thuis eenzaam voel zal ik probeeren om daar aan te denken.
Het is goed, dat we zoo met elkander gepraat hebben aan de Semmering want het
nieuwe jaar is met allerlei vervelende dingen begonnen. Ten eerste die rekeningen.
Lieve hemel, die rekeningen! Hoe komen ze betaald? Sedert Daniël aan dat groote
werk bezig is, schrijft en vertaalt hij veel minder, maar daardoor verdient hij niet
meer de helft van vroeger. Ik zeg hem niets van dat alles, het windt hem maar op,
en dan komt dat boek heelemaal niet af. Maar ik ben nu naar een uitgever geweest
en heb vertaalwerk gekregen. Ik heb geen dienstmeisje, dus moet ik het 's avonds
wel doen, maar het ongelukkige is dat het Daniël irriteert als ik aan de schrijfmachine
werk en als ik alleen ga zitten vindt hij het ook niet goed.
Gisterenavond op de Redoute geweest in den Künstlerverein. Ik ben als herderin
gegaan, in zijden Pompadour met een lange staf in de hand en
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ik voelde me ook een herderin. Het is zoo heerlijk om eens te vergeten wie en wat
je eigenlijk bent. De zaal was prachtig versierd, er waren twee orkesten, die om
beurten speelden, overal hingen guirlanden en er was zóóveel licht, dat je er van
duizelde. En om dan over die gladde vloer naar binnen te gaan op je hooge hakjes
en in je wiegende japon: om een herderin te zijn, die op avontuur uitgaat. Ik was met
Mizzi en Stephan en al de anderen. Eerst hebben we dolle pret gehad, o, het is
verrukkelijk om weer eens te kunnen lachen. Maar later ben ik van hen afgedwaald.
Er was iemand die mij steeds volgde, een gemaskerde domino, die eindelijk naar me
toekwam en me toen medenam naar een tafeltje ergens in een verloren hoek. Hij
zeide heel lieve dingen tot me, zóó lief als ik ze van Daniël bijna nooit gehoord heb
en het was zoo heerlijk om in die fluweelige oogen te kijken, die net van goud waren.
En het werd allemaal zoo vreemd, zóó alsof ik van den grond werd opgetild en in
een tooverwereld voortzweefde. En eer ik het begreep had hij me medegenomen naar
de vestiaire, kuste hij me zóó, dat ik het van mezelf niet meer wist, het was zaligheid.
Maar toen we buiten kwamen en in zijn auto stapten, en ik de koude voelde, werd
ik plotseling wakker. Zoo akelig triestig zag het er uit met al die druipende boomen
in het helle licht van de lantaarns. Ik hoestte en ineens moest ik aan Daniël denken,
die 's nachts het raam altijd te hoog open laat en dan bronchitis krijgt en ik rukte me
los en zeide: ‘Nee, nee, ik wil niet,’ en holde naar de anderen terug. Zij hebben me
toen later thuisgebracht. Het raam stond open, maar bronchitis heeft hij goddank niet
gekregen.
Daniël geeft nu een cursus thuis. Iederen Donderdagavond komt er een gezelschap
menschen om met hem van gedachten te wisselen. Het zijn meest dames uit goede
kringen. Zij kijken met bewonderende oogen naar Daniël net alsof ze allemaal verliefd
op hem zijn. Sommigen zitten onder de heele lezing zenuwachtig te schrijven, geen
woord willen ze missen en naderhand gaan ze met groote dictaten naar huis, die ze
dan in het net schrijven. Als de lezing afgeloopen is, is er pauze. Ze fluisteren dan
wat onder elkander en loopen op hun teenen in de kamers rond. Alles wat er staat
vinden ze een mirakel: iedere schilderij lijkt wel een bidprentje, zóó staan ze er voor
te smachten en als ze me pas kennen heb ik het gevoel de Maagd Maria in eigen
persoon te zijn. Ze gaan kilometers uit den weg om plaats te maken als ik aankom,
en de koffie, die ik ronddien lijkt wel de wijn van het Heilige Avondmaal. Maar
meestal duurt die adoratie niet lang. Als ik lach schijnen ze dat zóóiets
laag-bij-de-grondsch te vinden, dat ze me ontgoocheld aankijken en als ik de een of
andere dwaasheid zeg schijnt een gevoel van gêne hen te bevangen, ik geloof eigenlijk
dat ze het zonde van Daniël vinden om zóó'n vrouw te hebben.
Na de pauze is er debat en zulke gekke vragen als er dan soms worden gedaan!
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‘Als we allemaal erg ons best doen, zal God ons dan opmerken?’ vroeg er laatst
iemand.
‘Als de menschen nu maar wilden begrijpen dat God “liefde” is, dan zou het
allemaal veel eenvoudiger zijn en dan zouden wij, die naar iets hoogers streven, het
ook veel gemakkelijker hebben,’ zeide weer een ander.
En wat vindt u er nu van, meneer Harrassowitz. Vindt u ook niet dat een kunstenaar
vóór alles een edel mensch moet zijn?
Daniël doet erg veel moeite om al die menschen te begrijpen en nader tot elkander
te brengen. Maar het geeft weinig want de meesten praten zoo hopeloos langs elkander
heen. Eén is er vooral, die de boel altijd bederft. Ze is tweemaal getrouwd geweest
en tweemaal gescheiden en praat nu voortdurend over onthouding en ascese. Ze eet
dan ook beslist te weinig, want haar nek is zoo mager dat haar spieren wel touwen
lijken. Maar niettemin draagt ze altijd een zijden japon met een lage hals waarom
een snoer paarlen. De laatste lezing was het 'n beetje benauwd en wilde Daniël het
raam opengooien. Hij moest er voor op een stoel gaan staan, maar ineens duwde ze
hem op zijde. ‘Die man mag zooiets niet doen, hij is een Heilige’ fluisterde zij haar
buurvrouw in en meteen stond zij met den stok gewapend op den stoel. Zij deed het
in haar extase echter zóó onhandig, dat ze de stok door de ruit duwde, die in duizend
stukken viel. Natuurlijk bloedde ze erg. Maar ik geloof waarachtig dat ze nog blij
was ook met het martelaarschap van die schrammen; alleen hebben w i j die ruit
kunnen betalen....
Eerst was Daniël altijd boos als ik iets onaardigs over die menschen zeide. ‘Jij, jij
hebt geen greintje idealisme. Ze doen oogenschijnlijk misschien wat zonderling aan,
maar de kern is prachtig en om dat nu in hen naar buiten te brengen.... Maar op het
laatst hing de heele zaak hem ook de keel uit, maakte hij er zich veel en veel driftiger
om dan ik en werd hij kwaad als ik om alles lachte, en dan was het weer: ‘Jij, je
begrijpt niets.... Maar het volgend jaar wil hij dat slag van menschen niet meer in
huis hebben, goddank!
Ja, het is precies gegaan zooals ik gedacht heb. We hebben geen geld om van den
zomer naar buiten te gaan, we zijn miserabel arm, Daniël verdient nu eenmaal te
weinig den laatsten tijd en wij hebben veel te veel geld geleend aan dezen en genen.
Het zonderlingste is, dat het aan enkele van die lui wel convenieert om op reis te
gaan, maar om ons iets terug te geven daar denken zij niet aan.
Het is gloeiend heet op onze verdieping, maar ik probeer toch om het zoo gezellig
mogelijk te maken. Ik heb vijf bloempotten gekocht: twee fuchsia's, twee violen en
een geranium. Die glanzen nu zóó verrukkelijk, dat ze schijnen te verdubbelen als
ik er lang naar kijk en ik dan het gevoel krijg in het tuintje te zijn, dat we aan de
Wörther See gehad zouden hebben. Ik ga

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

418
nu veel naar het Stadspark, de boomen zien er allemaal erg suf en vermoeid uit, net
alsof ze allang genoeg hebben van den oven, die Weenen op het oogenblik is, maar
leuk zijn de musschen. Ik neem altijd brood voor ze mede en dan zit ik in minder
dan geen tijd in een heelen kring. Ik ben de eenige, die zij absoluut schijnen te
vertrouwen, want onder elkander zijn ze vreeselijk inhalig en twistziek, precies
menschen. Maar ik vind ze dom want wie blijft nu in zoo'n stoffige stad rondfladderen
als je vleugels hebt om ver weg te vliegen?
Ik heb een heerlijke tijd achter den rug. Daniël is ziek geweest, heel erg. Pleuris. De
ziekte was vreeselijk. Maar het oppassen was zoo prettig. Om hem dagen, neen weken
lang voor mezelf te hebben, dat het altijd m i j was die hij noodig had bij alles. Hij
was mijn man niet meer, neen, hij was mijn kind en wat 'n zacht, geduldig kind. Zoo
lief als hij zijn kan als hij niet aan dat boek werkt. Ik mocht geen oogenblik van hem
weggaan, aldoor hield hij mijn hand in de zijne en als ik in de kamer bezig was lag
hij voortdurend naar mij te kijken en zijn grijze oogen waren dan net van zilver. Toen
hij beterende was heeft hij weer veel met me over zijn boek gesproken. Hij verwacht,
dat alle menschen het zullen lezen en het hen tot andere inzichten zal brengen. Ik
hoop het zoo voor hem, maar of ik het geloof? Het is me nog al veel moois, die
menschheid. O, enkele van onze vrienden zijn een en al hartelijkheid geweest en
hebben ons in alles geholpen. Maar die hebben zijn boek niet noodig, maar al die
dierbare dames van de diverse cursussen hadden het veel te druk met lezingen en
congressen om Daniël te komen opzoeken. Wel konden ze mij vervelen met
boodschappen door de telefoon en heele verhalen van menschen, die hetzelfde hadden
gehad en wat die er wel aan hadden gedaan: de heele wereld schijnt met pleuris rond
te loopen en zelfs toen de straat met zand was gestrooid en de bel omwonden, kwamen
de leveranciers met achterstallige rekeningen aan de deur.
Daniël geeft dezen winter een cursus in een vereeniging voor Volksontwikkeling.
Het publiek is er wel iets prettiger dan op die cursussen bij ons thuis en toch.... Neen,
eigenlijk kan ik het niet goed uitstaan dat hij zoo maar over al die diepe dingen spreekt
tegen menschen, waarvan de meesten er toch geen steek van begrijpen, want dat zie
je immers genoeg aan hun gezichten. Misschien als hij meer tot hen afdaalde en
duidelijker en eenvoudiger was, maar dat schijnt hij nu eenmaal niet te kunnen en
zoo ellendig als het dan allemaal is. Soms heb ik ineens zin om iets geks te doen, als
zij zitten te luisteren of naderhand debatteeren: om op de gramofoon een wilde jazz
te zetten, om de kurk van een flesch champagne te laten knallen, maar het is niet
noodig, want ze blijven uit zichzelf wel weg, ja, ze blijven weg, iedere week worden
de rijen dunner....
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‘Ze vinden het zeker niet de moeite waard, ben ik dan zóó onduidelijk?’ vraagt Daniël
en in zijn oogen heeft hij dan zooiets eenzaams dat ik niet anders dan zeggen kan:
‘Neen, je bent juist heel duidelijk maar ze zijn er nog niet aan toe.’ En dan zou ik
wel alles, alles willen doen om ze weer terug te halen en tegen de menschen, die wèl
komen, ben ik maar erg vriendelijk.
Op het oogenblik is het erg gezellig. Het vorige jaar ging ik altijd alleen ski-loopen
in het Wiener Wald. Maar dit jaar heb ik een vriend, een neef van Daniël, die tijdelijk
hier is. Het is een reus van een jongen met leuke bruine oogen, die altijd schijnen te
lachen. Hij heeft gespierde armen en beenen en doet ontzettend veel aan sport. Het
is eenig om met hem uit te gaan; hij durft alles en hij spreekt nooit over filosophie
of zooiets, maar enkel over gezellige dingen en dan kan hij zoo heerlijk lachen. Het
is zoo prettig om weer eens echt te lachen, te plagen, gekheid te maken, het gevoel
te hebben of je weer opnieuw op de wereld bent gekomen.
Het is heerlijk om zooveel met Rudolf uit te gaan en toch.... Ik voel me zoo raar
verward soms als ik denk aan al het mooie dat ik met hem heb gehad en dan die
oogen van 'em, die stem en dat zachte drukje dat hij in mijn hand kan geven.... Toen
ik gisterenochend op hem wachtte om met hem te gaan ski-loopen en zijn stap op de
trap hoorde, werd ik beurtelings warm en koud. Ik schrok zoo van mezelf en ik liep
naar Daniël en zeide: ‘Als je liever hebt dat ik vandaag thuis blijf....’ ‘Neen,’ zeide
hij, ‘ga gerust, ik heb ontzettend veel werk.’ En toen legde ik mijn wang tegen de
zijne en ik hoopte dat hij nu zijn armen om mij heen zou slaan om mij te beschermen
tegen iets.... Maar hij klopte mij enkel op den schouder: ‘Als jij plezier hebt, red ik
me wel. Ik vind het juist zoo heerlijk dat in dezen tijd van vijandschap tusschen de
menschen er ook zijn die in vrede met elkaar weten te leven.’ Juist belde Rudolf.
Den geheelen dag zijn we naar het Wiener Wald geweest en zoo blij en licht als
het allemaal was. Eerst waren we luidruchtig als al die anderen die je in de sneeuw
of in de herbergen ontmoet, maar langzamerhand werden we stiller. We hebben toen
enkel maar tegen elkaar geglimlacht of heel voorzichtig elkanders hand aangeraakt,
maar bij het afscheidnemen, toen we weer in die rumoerige stad terug waren, legde
Rudolf ineens zijn beide armen om mijn schouders, hij nam mijn hoofd in zijn handen
en zooals hij me toen kuste.... Den volgenden dag bij het ontbijt lag er echter een
brief om mij te zeggen dat hij weer op reis ging en dat ik hem zoo gauw mogelijk
moest vergeten.
Ik wist niet, dat dit bestaan kon, dit groote geluk. Maar het is zoo. Zoo
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heel veel maanden heb ik erop gewacht en er over gedacht hoe het zijn zou en nu
ligt hij in z'n wiegje, vlak naast mij. Hij ademt, hij beweegt en hij is van mij, van
mij. Daniël is ook zoo blij, hij is heel nieuwsgierig, telkens licht hij het gordijn van
de wieg op om er in te kijken en toen hij het voor het eerst in zijn groote handen
hield, toen moest ik ineens zoo huilen. Nu zal het allemaal weer goed worden. Nu
kan Daniël werken aan dat boek van hem zooveel als hij wil, ik heb nu ook iets om
te vertroetelen. Wat het leven toch vol verrassingen is. Het vorige jaar dacht ik nog
dat alles dood was en het voorgoed met alles uit zou zijn. En nu, nu.... o, het is zooiets
zaligs om hem te helpen, hij ligt maar met groote stralende oogen te kijken en vindt
het allemaal goed wat ik doe, het is of we elkander altijd al gekend hebben en ik ben
zoo blij, dat hij bij m i j is willen komen. En als ik hem dan weer neerleg om te
slapen, dan verlang ik al naar het oogenblik dat hij wakker zal worden. En het is zoo
heerlijk om, als je uit bent en naar huis gaat, te weten dat er daar iemand is, die je
noodig heeft.
Ja, het is een zaligheid, zóó'n kind. Maar ons leven heeft het erg veranderd. Vroeger
kwamen er honderd shilling meer of minder niet op aan, als je ze niet had dan moest
je zien dat je ze bij elkander kreeg, en als je ze bij elkaar had, dan was het feest. Maar
nu met een kind.... hij moet nu eenmaal een bedje hebben met lekkere dekentjes en
een wagentje om in uit rijden te gaan en een moeder, die zich niet voortdurend afbeult
met vertaalwerk, maar die tijd voor hem heeft. En natuurlijk ziet Daniël het allemaal
weer heel anders dan ik. O, hij is het zeker met me eens dat een kind recht op een
goede verzorging heeft, maar hij zegt ook dat hij er nog harder aan wil werken om
de maatschappij, waar dat kind in moet opgroeien tot andere inzichten te brengen,
dat is hij aan hem verplicht. En naast zijn boek weert hij zich nu met tijdschrift- en
courantenartikelen en daar beleven we rare dingen mede.
Laatst op een middag kwam een hoofdredacteur van een van die bladen om hem
te spreken. De man zag er niet erg sympathiek uit: met zijn lange, dunne hals en zijn
neus, die zijn gezicht bijna opat, zóó overweldigend groot was die, leek hij precies
op een hongerige kraanvogel. En i k scheen het gedaan te hebben, want met zijn
lange jaspanden achter zich aan fladderde hij zenuwachtig op mij af en riep woedend:
‘Mevrouw, wat is er nu gebeurd? Ik lees de artikelen van uw man meestal door vóór
ze gedrukt worden, maar de vorige week had ik geen tijd en toen zijn er een paar
zinsneden doorgeglipt, waarmede hij het publiek ontzettend heeft beleedigd. Als hij
zóó doorgaat verlies ik de helft van mijn adverteerders.’ Ik probeerde om de zaak te
sussen maar juist kwam Daniël binnen. Hij keek alsof hij uit de maan kwam vallen,
zoo ellendig, dat hij het nooit ziet zooals het allemaal is en hij zeide: ‘Maar uw blad
heeft toch idealistische tendenzen, meneer Greif.’
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‘Dat heeft mijn blad ook. Maar u moet die tendenzen anders inkleeden.’
‘En ik wil hen nu juist leeren om dat te verdragen,’ riep Daniël heftig. ‘Ik wil ze
juist wakker schudden, hen laten zien dat de wijze waarop zij op het oogenblik leven
allerminst tot wereldvrede voert. Zij moeten elkander leeren begrijpen, elkander
werkelijk leeren verdragen,’ en hij stampte zoo woedend op den grond, dat ik angstig
van den een naar den ander keek: Als Greif er eens van sprak om die artikelen te
staken? .... De slag viel. ‘Dan heb ik uw artikelen niet meer noodig!’ zeide deze en
ging weg. Daar had je het!
Maar Daniël scheen er zich niet zooveel van aan te trekken. ‘Zoo is het leven,’
zeide hij. ‘Als je naar iets hoogers streeft moet je offers brengen, en het is ten slotte
toch minderwaardig om je idealen als koopman uit te buiten.’
Ja, zoo is het leven, maar hoe moeten de rekeningen bij den bakker en den
kruidenier betaald worden en wie zal nu dat leuke stoeltje voor mijn jongetje koopen,
dat ik gisteren in een winkel in de Maria Hilferstrasse heb gezien en dat hij zoo
noodig heeft, want groeien doet hij toch, al zouden we enkel van de illusies moeten
leven.
Wat zoo'n kind een wonder is. Hij loopt nu aan een handje en soms zelfs alleen. Eerst
krabbelde hij op vier pootjes de kamer rond, toen probeerde hij het op twee en ach
wat moest ik hem dikwijls van den grond ophelpen en op mijn arm nemen om hem
te troosten, want hij viel telkens, telkens weer. Maar nu dribbelt hij alleen rond. Wat
zoo'n jong al kan stappen. Hij denkt dat de heele wereld voor hem alleen bestaat,
neen alsof de wereld voor zijn plezier geschapen is. Hij wil aan alle bloemen ruiken,
alle honden aaien, naar alle menschen wuiven en dan straalt hij zóó alsof hij denkt
dat het allemaal een tooneelspel is dat voor zìjn plezier wordt opgevoerd.
Ik heb in lang niet geschreven. Maar wat gebeurd is, is ook te vreeselijk, daar zijn
geen woorden voor te vinden, om dat uit te drukken, maar nu het allemaal zoo leeg
en stil om me heen is, nu m o e t ik weer schrijven. Het is zoo onbegrijpelijk dat ik
mijn kleintje nooit meer in mijn armen zal houden, hem nooit meer uit bed halen en
nooit, nooit meer al die spelletjes met hem doen, waarbij hij zoo schateren kon of
die liedjes zingen, die hij zoo prachtig vond. En toch, toch is het alsof hij voortdurend
om me is, of hij me roept of hij huilt en bij me wil komen. Maar ik kan niet bij h e m ,
ik kan niet bij hem.
Och, Daniël is wel goed voor me. Hij neemt me in zijn armen en probeert om mij te
troosten. Hij zegt dat dit leven is een ontvangen en weer afstaan. Bezit is er niet, zegt
hij. Het is alles vluchtig, een oogenblik. Maar toch heeft
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hij ook veel verdriet. Het is gek, maar ik voel Daniël niet meer zoo aan als mijn man,
maar meer als mijn vader.
Ik weet niet meer wat ik met het leven moet beginnen. Werken in huis verveelt me
doodelijk, in vertalen of tikken heb ik ook geen zin meer. Het is ook zoo'n onbegonnen
werk. We staan er immers zoo slecht voor, de rekeningen dwarrelen als confetti op
ons neer, bij iedere bel is het een nieuwe quitantic. Geen wonder. Daniël werkt nog
uitsluitend aan dat boek en voorschot willen ze hem niet geven. Maar er moet toch
betaald worden, dus breng ik van tijd tot tijd maar wat in de lommerd. Al mijn sieraden
zijn al beleend, ook een mooi Venetiaansch spiegeltje en nog andere dingen. Straks
als de deurwaarder komt zullen we op de kale vloer eindigen. Ja, het is vreemd,
vroeger zou ik zooiets ontzettend voor Daniël gevonden hebben, maar nu kan het
me weinig meer schelen. Hij heeft immers zijn boek. En wat mij betreft, ze kunnen
de heele rommel weghalen, want het is immers toch alles zoo leeg om me heen. Ach,
dat gezichtje, dat stemmetje.... In het begin ging ik telkens naar zijn grafje, maar wat
heb ik er aan? Al die ellendige koude steenen schijnen daar te zeggen: nooit meer,
nooit meer....
Ik ga nu nog al eens naar Mizzi. Laatst trof ik er een heel gezelschap menschen, eerst
wilde ik weggaan, ik kon hun luidruchtigheid niet verdragen maar Mizzi wilde daar
niet van hooren, ze presenteerde heete punch en zooals die punch mij goeddeed, ik
begon weer vroolijk te worden, waarachtig, ik vergat wie ik was, is dat geen uitkomst?
Een Hongaar, die ook veel bij Mizzi is, heeft mij thuisgebracht, maar toen ik den
volgenden ochtend wakker werd had ik zware hoofdpijn, ik moest aldoor aan mijn
jongetje denken, dat me anders zoo noodig had 's morgens. Neen, ik ga er niet meer
heen, want al zeide Daniël niets, ik zag toch wel dat hij bedroefd was om dat late
thuiskomen en om alles, alles.
Toch weer bij Mizzi geweest. De Hongaar was er ook. Hij is de eenige, die niet
meedoet aan al dat drinken en klinken. Hij heeft groote doordringende zwarte oogen.
Hij stoot me af en toch, toch trekt hij me aan. Hij neemt in het begin nooit notitie
van me, maar op het einde komt hij altijd naar me toe. Hij praat over allerlei dingen
met me, hij zegt dat ik een echt kind ben en schijnt mijn opvattingen erg achterlijk
te vinden. ‘Maar mevrouw,’ zegt hij, ‘gelooft u nu werkelijk dat dit leven eenige zin
heeft en dat er zooiets als “doel” bestaat. Alles is slechts nuance, er bestaat goed
noch kwaad en alles is actie en reactie. Dat heele gedoe, waar de menschheid zich
zoo voor opwindt is maar een spel van marionetten. Uw man is een beste kerel maar
van wijsgeerig inzicht heeft hij niet het minste benul. Het heele leven is één stuk
begoocheling, het is zinloos en doelloos en zoolang
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je nog één illusie bezit, heb je er niets van begrepen. Uit stof zijn we voortgekomen
en tot stof zullen we terugkeeren. Het oogenblik te genieten, dat is het eenige wat
waardevol is,’ en zoo praat hij maar door. Niet dat ik alles begrijp, wat hij zegt, maar
in één ding ben ik het toch met hem eens: dat het leven doelloos en zinloos is. O ja,
want wat is het doel van al dat gepieker en geploeter? Wie helpt ons als we niet meer
voort kunnen, en waarom, waarom is mijn kleine jongetje er geweest, als ik hem
toch weer af heb moeten staan?
Het was het laatste wat er stond. - Na een oogenblik sloeg met stille hand Antoinette
het dagboek dicht.
‘Zoo is het gegaan,’ mompelde hij. ‘Ik zocht het geluk voor allerlei vreemden en
ik vergat om gelukkig te maken wie mij het naaste lag. En het ergste, het allerergste
is, dat ik de laatste jaren heb ingezien, dat de menschheid noch met zoo'n boek, noch
met lezingen het geluk gebracht kan worden, ik geloof zelfs niet meer dat er zooiets
bestaat als een duurzaam geluk voor allen. Van een jaar eenzaam rondzwerven leer
je meer dan van tien jaar studeeren. Misschien dat ik tenslotte alleen mijn eigen geluk
zocht, ik, die niet wist, dat het zoo dicht bij me was.... Een floers betrok zijn oogen,
hij zweeg langen tijd.
‘Maar u begrijpt, dat ik haar zóó niet kan laten gaan,’ ging hij eindelijk op
gejaagden toon voort. ‘Die man met wien zij is, is een Hongaar, een doortrapte vent,
die haar toch weer weggooit als hij genoeg van haar heeft. Ik heb mijn boekzaak
overgedaan, mijn werk, ja, dat zit ergens in een brandkast bij kennissen, het mag
desnoods vernietigd worden, het is toch waardeloos, waardeloos. Het stond buiten
het leven, maar niet in het leven. Zij, zij was het leven, en nu is ze weer bij iemand,
die dat niet begrijpt en als hij haar laat gaan, wat dan, wat dan.... Verleden najaar
dacht ik dat ik haar op het spoor was, ik meende dat ze ergens aan de Riviera moesten
zitten. Den heelen winter heb ik in een boekzaak in St. Raphaël gewerkt en 's Zondags
reisde ik de heele kust af - van Menton tot Hyères. Ik dacht telkens dat ik haar zag,
dat lenige figuurtje van haar, waarmede ze als een hertje door het leven sprong. Maar
ik vergiste me telkens weer. Er zijn zooveel vrouwen daar met lenige figuurtjes. In
het voorjaar schreef iemand uit Weenen me dat ze in de Fransche Alpen moesten
wonen. En daarom ben ik nu hier, het kan lang duren, het kan kort duren, maar als
ik haar gevonden heb, dan zal ik haar niet opeischen, o neen, ze kan bij dien man
blijven zoolang ze dat wil, ze is zooveel tekort gekomen, dat ze ook wel wat mag
hebben, maar ze moet weten, dat ik er ben en dat ze naar mij toe kan komen zoodra
ze moeilijkheden krijgt en als ze een kind heeft, dan zal ik probeeren om er net
zooveel van te houden als vroeger van ons eigen kind, want ik heb zooveel goed te
maken aan haar....’ Hij veegde met zijn hand over zijn
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oogen en zweeg. Als een ten doode gekwetste vogel zat hij daar een kwartier, een
half uur, en zóó stil was het in de kamer dat van hun beider zieleleven de fijne draden
als hoorbaar tezamen schenen te worden geweven.
Met iets klagelijks zeide hij eindelijk: ‘Ik moet nu weg. Het is tijd voor de car.’
Hij keek op zijn horloge. ‘Het is over tienen,’ zeide hij onthutst, ‘en de car gaat om
negen uur....’ Hij had een berustende hoofdknik. ‘Dan ga ik in godsnaam maar weer
naar dat gastvrije hotel terug.’
Maar toen zij hem daar zoo hulpeloos zag staan, had zij niet den moed om hem
door den regen te laten trekken.
Zij zeide: ‘U kunt hier wel op de rustbank slapen en de car morgenochtend nemen.
Mijn kamertje is boven’
Er ging een navrant lachje op in zijn bleek gezicht. Verlegen tastte hij naar haar
hand. ‘Je bent de eenige, die goed voor me is geweest sinds ik haar zoek. Ik ben geen
man, die de vrouwen trekt en als je niet met je geld kunt gooien....’ Met iets hongerigs
legde hij zijn wang tegen de hare en het was of diep in haar hart er iets scheurde. En
tegen beter weten in troostte zij. ‘Wees maar stil. Je zult haar wel vinden en alles zal
weer goed worden. Wat eens goed geweest is gaat nooit verloren.’
‘Zou je denken,’ mompelde hij. ‘Zou je dat werkelijk denken. God, ik ben zoo
bang soms.... maar ik wist dat je dit tegen me zeggen zou, want ik heb je dadelijk
zoo lief gevonden.’ Hij knielde bij haar neer en duwde zijn hoofd in haar schoot en
met stille hand streelde zij aldoor over het zwarte haar, dor en grijs reeds aan de
slapen. En zij voelde zich bevangen van een liefde, niet jubelend, niet exatisch, maar
zóó innig, zóó warm dat het scheen als was het het hart der aarde zelf, dat zich in
haar opende om zich te geven in eindelooze mildheid.
Hij bleef dien nacht en al de nachten van de week, die daar op volgde. Hij fluisterde
haar geen woordjes in van vervoerende liefde, hij was niet fel, niet hartstochtelijk
zoo als de man, die van haar heen was gegaan; hij gaf zich slechts over met de stille
dankbaarheid voor de vrouw, die hem begrepen had in zijn leed: de eerste, de eenige
en zij was er tevreden mede. En zij wist nog een woord van opbeuring te vinden bij
het afscheid aan de car acht dagen later en toen zij met betraand gelaat hem haar
laatste knik nazond, was het haar glimlach, dien hij het langst vasthield.
- Nu heb ik ook het avontuur beleefd, peinsde zij, toen zij in den avond weer alleen
onder het lamplicht zat. En het heeft me gelukkiger, het heeft me rijker gemaakt,
want geluk, wat is geluk? Of het twee jaar duurt of acht dagen, is geluk iets anders
dan een snoer van kostbare oogenblikken, die komen en weer vergaan, altijd maar
door, altijd maar door? En met het hoofd in de handen bezon zij zich op hem, die nu
al weer zoo ver van haar was, maar wiens verdroomde wezen zij nog zoo heel dicht
aan haar hart voelde.
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Kroniek
Boekbespreking
J. Slauerhoff, Het Verboden Rijk, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1932.
‘De roman ‘Het Verboden Rijk’ - zoo las ik aan de binnenzijde van den omslag - is,
zonder volkomen een h i s t o r i s c h e roman te zijn, niettemin een roman, spelend
in het verleden: het is een bonte aaneenschakeling van tafereelen uit den tijd van de
vestiging der Portugeezen in China, dat het ‘Verboden rijk’ is en blijven zal voor de
‘barbaren’.
Een ‘bonte aaneenschakeling van tafereelen’, ziedaar het eenige in deze
uitgeverskarakteristiek, dat ik volledig kan beamen. Dat die ‘tafereelen’ álle uit den
tijd van de vestiging der Portugeezen in China zouden zijn is beslist een vergissing;
er zijn erbij uit den tegenwoordigen tijd; meer een kwestie van meening of opvatting
zou men de vraag kunnen noemen of Slauerhoff's nieuwe boek inderdaad een roman
is. Ik zou zeggen van neen. En niet dat mij aan de rangschikking der kunstproducten
(in hokjes of vakjes) nu zoo bizonder veel gelegen is, maar 't zou toch wel gewenscht
zijn, dat wij elkaar omtrent zekere definities wat beter verstonden.
Het stukje op den omslag vervolgt:
‘Als bindsnoer 'n deel van het leven van Luis de Camoës, avonturier en dichter,
welke figuur Slauerhoff wel bizonder moest aantrekken.’ Inderdaad, die
aantrekkingskracht (en niet alleen voor Slauerhoff) is zeer begrijpelijk, maar men
zou kunnen vragen of het voor de hoofdfiguur van een.... roman, verhaal (zeg nu wat
gij wilt!) wel voldoende is, dat hij als ‘bindsnoer’ fungeert, en, gesteld men antwoordt
hierop met ja, dan is hij, die het boek gelezen heeft, m.i. nog gerechtigd op te merken,
dat hij van dat ‘bindsnoer’ niet heel veel bindende kracht heeft vermogen te
constateeren.
De waarheid schijnt veeleer, dat dit boek een bundel is, die, behalve door het
gewone bindgaren - en, natuurlijk, door China! - alléén door het bizarre, maar zeer
merkwaardige en boeiende wezen van zijn schrijver bijeengehouden wordt. Men
leest het zooals men een bundel van Slauerhoff leest, gedichten of verhalen. Men
vindt de ééne bladzij fascineerend door den mannelijken, zakelijken verteltrant, de
andere door de vizionaire fantasie van dezen reiziger-schrijver - terwijl men een
derde en een vierde, als veel te slordig neergepend, ja soms heel gewoon mislukt,
teleurgesteld en eenigszins wrevelig verwerpt. Wat ik hier nu zeg van ‘bladzijden’
kan men, mutatis mutandis, ook op de hoofdstukken toepassen. Ongeveer net zoo
ging het mij met Slauerhoff's andere bundels, gedichten of verhalen. Ligt het aan het
zenuwleven van dezen schrijver of heeft hij werkelijk zoo weinig zelfcritiek, zoo
weinig keurenden smaak? Ik weet het niet! Maar wel weet ik, dat de
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meeste echte romanschrijvers een verzameling schrifturen, als ons hier geboden,
hoogstens als eerste of tweede ontwerp voor een roman zouden beschouwen.
Nu moet men in het bovenstaande het zinnetje over de fascineerende bladzijden
en hoofdstukken vooral niet over het hoofd zien. Want wat dat zinnetje aan lof en
eer inhoudt, is niet gering. Slauerhoff is een echte dichter - ondanks al zijn
nonchalance en slordigheid - men zou hem ook een echten prozaschrijver of verhaler
kunnen noemen, maar zeker nog géén echten romanschrijver. Het zal nog wel komen
- misschien. Als hij eindelijk zijn vak-van-schrijver eens volkomen au sérieux gaat
nemen en niet langer meent, dat wij elk pak volgeschreven bladzijden, dat hij op
onze tafels werpt, ook behooren te aanvaarden als een voltooid litterair product.
Ik heb ettelijke bewonderings-strepen en afkeuringsvraagteekens in mijn exemplaar
van ‘Het Verboden Rijk’ teruggevonden. Maar ik krijg meer en meer het land aan
détailcritiek en zal het dus hierbij laten.
H.R.

Willy Corsari, Nummers, Roman uit het Cabaretleven, 's Gravenhage,
Leopold, 1932.
Grappig is nu - voor hen die eerst bovenstaand stukje over Slauerhoff gelezen hebben:
dit boek van Willy Corsari is zonder twijfel wél een roman, een goed gecomponeerde
roman zelfs, en toch een veel minder belangrijke verschijning dan ‘Het Verboden
Rijk.’ Grappig, zeg ik, maar het lijkt mij tevens juist wel ernstig noodig, vooral op
zulke verschillen van kern en gehalte te blijven wijzen. Het gevaar is n.l. groot dat
men gaat denken: o, dit boek van Willy Corsari is dus beter dan dat van Slauerhoff,
omdat het goed in elkaar-gezet, omdat het als roman.... niet mislukt is. En neen, neen,
zoo is het niet. Eén boek als Slauerhoff's Ve r b o d e n R i j k weegt, om zijn
‘intrensieke waarde’ wel tegen drie of vier boeken als dit N u m m e r s van Willy
Corsari op.
De uitgevers van ‘Het Verboden Rijk’ beweren o.a.: ‘Geen oogenblik heeft de
schrijver vergeten, dat zijn boek in de eerste plaats boeiend had te zijn.’ Ik betwijfel
ook dát eigenlijk in hooge mate, maar al zou het zoo zijn, wat bewijst het dan nog?
Willy Corsari zal misschien óók wel geen oogenblik vergeten hebben, dat het fnuikend
voor haar boek zou zijn, als de lezers het, bij bladzijde 50 of 100, verveeld uit de
hand leggen. En wat méér zegt: als zij haar boek inderdaad ‘in de eerste plaats’
boeiend heeft willen maken, dan is zij geslaagd. En toch.... En tóch is deze echte,
onderhoudende, goed geschreven en gecomponeerde roman geen belangrijk of
verrassend werk, maar een verhaal, bij de lezing waarvan wij haast voortdurend
onder den indruk verkeeren, het al eens meer gelezen te hebben. Van dat lieve,
onschuldige danseresje immers dat zoo diep en innig van haar directeur houdt.... wel
ja.... waar was het ook weer.... Die andere ging,
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geloof ik, ten slotte dood - deze gaat op reis. Dat is ten minste moderner!
Bij al de welgeslaagdheid van dezen roman, ik geloof niet dat Willy Corsari - als
schrijfster dan - op de wereld is gekomen om dikke romans te dichten, ‘Nummers’
moet zij geven, vlotte, aardige, pikante nummers, kort maar spannend. Ook in het
litteraire lijkt haar lenig en pittig talent mij veel geschikter voor het geestig-gevoelige
Cabaret-genre, dan voor het groote, breede schouwtooneel eens lijvigen romans.
H.R.

Jac. Gazenbeek, Boerenbloed. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf's
U.M. N.V.
Jac. Gazenbeek heeft naar een grootsch onderwerp gegrepen en het niet geheel en
al aangekund. Het heeft een allure, een Zola waardig, maar er ontbreekt aan het
geheel (is het de toon, de opzet?) dat ondefinieerbare, dat van een werk iets machtigs
maakt.
Het boek is in alle opzichten een beetje te naakt. Ik vrees dat Jac. Gazenbeek een
beetje te opzettelijk van zijn natuur-sentiment en van zijn gevoeligheid voor teedere
dingen heeft willen afkomen. Het is een gek ding met talent en schoonheid. Want
hòe komt het nu dat dit boek niet beter is dan het is? Jac. Gazenbeek kent toch heusch
de boerenbevolking wel, hun gewoonten, hun psyche; hij voelt iets van noodlot, van
doem en verlossing en toch.... het wordt niet wat het wezen kon - de schrijver staat
te veel tusschen natuur-lyriek en verlangen naar menschen-realiteit in. Toch is er
heel veel in zijn boek dat men waardeeren kan, maar het is wat te hard en te
dramatisch.
JO DE WIT

Eline van Stuwe (Jacqueline Reyneke van Stuwe), Symphonie en Jasz,
Haagsche roman, Amst., P.N. van Kampen en Zoon, z.j.
Ik geloof dat de titel van dit boek mij een weinigje hindert. Het is een beetje een al
te moderne, een al te opzettelijke titel. Het verhaal zelf heeft de goede eigenschappen
van schrijfster's vorige romans: raakheid, vlotheid, en ook hier zijn de karakters vrij
gaaf, de teekening van het milieu aardig, de gevoelens menschelijk en oprecht. Er
wordt getracht een scheiding te trekken tusschen een moderne ‘Jasz-mensch’, die
voor zich zelf leeft en zijn begeerten najaagt, én de mensch in wien de ‘Symphonie’
leeft: de mensch van vroeger, de niet geheel-moderne, die ook nog wel eens aan
anderen denkt. Deze scheidslijn lijkt me veel te plomp en ietwat kunstmatig
aangebracht - zijn de menschen werkelijk onverdeeld of het een, of het andere? Zelfs
al zijn zij van een andere generatie?
De kinderen van Dr. Bron en van diens schoonzusje zijn ‘Jasz-kinderen’, d.w.z.
onrustig, veeleischend, nerveus. Dr. Bron, zijn vrouw en haar zuster
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zijn van ander maaksel; ook als de liefde schoonzuster en zwager tot elkaar brengt,
weten zij zich terwille van hun gezinnen te beheerschen.
Er is veel fijns, maar ook iets onrustigs (onbewust Jasz-element?) in dit
onderhoudende boek.
JO DE WIT

Eva Raedt-de Canter, Huwelijk, Amst., Em. Querido's U.M., 1932.
Na ‘Geboorte’ is ‘Huwelijk’ een rustig verschijnsel. We zijn van deze schrijfster
zooveel heftigheid en niets-ontziende openhartigheid gewend, dat sommige stukjes
van dezen novellenbundel bijna als tám aandoen. Maar dat zijn ze toch werkelijk
niet! Ze hebben hier en daar de charme van ‘Internaat’, wat voor mijn gevoel het
ijskoude ‘Geboorte’ miste.
Knap was ‘Geboorte’, - knap zijn ook sommige verhalen zooals de ‘Droom’, die
zeer scherp geobserveerde, half-bewuste, half onbewuste aandoeningen, welke de
narcose opriep en die jaren later, na een kleine aanleiding, opnieuw worden beleefd
- als een hallucinatie weergeven. Men proeft - al lezend (al geeft het boek geen
werkelijk huwelijksbeeld, doch slechts huwelijks-flitsen) het leven van deze sensitieve,
onbevredigde, eigenlijk gemakzuchtige en genotzuchtige vrouw, die zich met groote
moeite weet te schikken in het maatschappelijk leven, iets wat het kind en het jonge
meisje in ‘Geboorte’ nog niet vermocht. Die was laaiend-opstandig, een tijgerin.
Deze vrouw is geknecht en probeert haar eindje te halen op niet al te droeve wijze.
Het goede van deze boeken is dat de manier van zien en zeggen persoonlijk is, en
dat de openhartigheid de dingen soms zoo helder maakt dat ze als in een scherp
voorjaarslicht gezet worden; maar de achtergrond van het beleefde is immer donker.
Het is telkens een klein, belicht beeld, in een immens duistere ruimte: kleine,
fel-belichte momenten in een chaos. Boeiend is de lectuur; zij verkrijgt soms iets
fascineerends, er is moed en vrijheid voor noodig om zóó te schrijven, maar men
krijgt niet den indruk met een rijke, warme persoonlijkheid te doen te hebben.
Psychologisch raak, atmosferisch beter dan ‘Geboorte’, maar net zoo min als daar
is er evolutie. Hevige, en zeldzaam-gaaf weergegeven zinnen - belevingen (b.v. door
kleuren, door narcose, door den aanblik en het bezit van gekleurde transparantjes,
door belevingen met haar hond) doen aan als een teruggaan naar de jeugd, of als een
reminiscens van jeugd. Wel is hier de hoofdpersoon niet zoo angstwekkend
uitzonderlijk, zoo godverlaten als vroeger, wel mengt zich soms iets van mildheid,
speelschheid of gelatenheid in de toon - desniettemin krijgt men de indruk dat dit
vrouwenleven teert op oude belevingen en de ziel nog geen voedsel vindt in de wereld
rondom; zij staat er rillend van eenzaamheid.
JO DE WIT
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Felix Timmermans, De Harp van Sint Franciscus. Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon, geen jaartal.
Elders hebben wij uitvoerig over dit jongste boek van Timmermans geschreven. Wij
willen daarom hier volstaan met er op te wijzen, dat de schrijver zijn onderwerp niet
aangekund heeft. Precies als met de romantische biografie van Pieter Bruegel het
geval is geweest (Timmermans' voorlaatsten roman), heeft de auteur het bij de
beschrijving van het leven van den heiligen Franciscus niet verder dan een in sommige
détails al te ‘sappige’ vertelling kunnen brengen, die vaker afstoot door gewrongenheid
en quasi-religieuze sentimentaliteit dan dat zij ons boeit.
Het is een triest geval met de ontwikkeling van dit talent, dat wel in de breedte
der populariteit schijnt te mogen groeien, doch dat niet in staat is de diepte te bereiken,
die het in zijn eerste werk (‘Schemeringen van den Dood’) bezeten heeft.
Wie eenigszins thuis is in de litteratuur betreffende den heilige Franciscus, zal dit
boek al heel onvoldaan, vreezen wij, uit handen leggen.
ROEL HOUWINK

Johan W. Schotman, Lugh. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1931.
Dit spel van het licht, geschreven voor een maskergebarenspel naar opvattingen van
P.A.H. Hofman, zouden wij gaarne op het tooneel hebben gezien, want de lectuur
van den tekst wekt een sterk verlangen naar haar dramatische realizeering. Zij is
boeiend en dichterlijk. Ongetwijfeld roept zij herinneringen wakker aan Goethe's
Faust. Ja, als het niet te boud gesproken ware, zou men in de verleiding komen hier
van een moderne Faust-verbeelding te reppen. Doch, misschien is het beter
voorzichtiger te zijn en niet al te zeer tot een vergelijking van ‘Lugh’ en ‘Faust’ uit
te lokken.
Aan het boekje zijn behalve een facsimile van een brief van Gertrud Leistikow en
een bladzijde van de partituur van Otto Glastra van Loon, die de muziek voor het
spel geschreven heeft, eenige reproducties toegevoegd naar foto's van de door P.A.H.
Hofman vervaardigde maskers, waarvan ons vooral die van den vuurdemon en den
vuurgeest door hun prachtige expressieviteit getroffen hebben. De firma van Kampen
zorgde voor een fraaie, gedistingeerde uitgave.
ROEL HOUWINK

Isidoor van Beugem, Uit dagen van Loutering, Tielt, Joris Lannoo, 1931.
Tegenover den trouwhartigen, rondborstigen toon, die uit het werk van dezen
Vlaamschen dichter spreekt, zwijge de kille, Noorderlijke kritiek. Te open en weerloos
is deze poëzie om het ontleedmes te verdragen. Want leven
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en dichten zijn zoo nauw verweven bij Isidoor van Beugem, dat men niet raken kan
aan het een zonder het ander te beroeren. En over het leven te oordeelen is ons ten
eenenmale ontzegd.
Daarom vergenoegen wij ons ermede op de figuur van Isidoor van Beugem te
wijzen als op een kloek en geestdriftig mensch, wiens werk daar, waar het den
uitersten eenvoud heeft bereikt (de in de gevangenis ontstane gedichten), ook de
grootste dichterlijke zuiverheid, welke binnen de grenzen valt van zijn talent,
deelachtig wordt. Niet meer dan een ontroerd uitzeggen van het onmiddellijk ervarene
schenkt hij ons op die oogenblikken en wij zijn er niet zeker van, dat men dit met
goed recht ‘poëzie’ heeten kan in den strengen zin des woords. Toch grijpt het ons
aan en vervult ons van een mild en vertrouwelijk begrijpen. Wij vergeten de eischen
der aesthetica voor het in smart gerijpt leven, dat ons in de oogen schouwt en wij
verklaren ons solidair met den geest, die er uit spreekt.
Gemakkelijk is het met een hoogen glimlach aan dit simpel werk voorbij te gaan,
doch beter doen wij om, zooals de oude Goethe het ons heeft geleerd, den
levenseerbied te stellen boven de schoonheid. En aan dezen het laatste woord te laten.
ROEL HOUWINK

Wolfgang Kaiser, Renaissance um 1800 in Deutschland. Groningen, J.B.
Wolters, 1930.
Interessant in deze inaugurale rede van Wolfgang Kaiser, bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder lector in de Duitsche taal en letterkunde aan de universiteit van
Amsterdam, is de vergelijking, die de spreker erin heeft gemaakt tusschen de
Renaissance van omstreeks 1500 en die van drie eeuwen later. Mogelijk werkt hij
een en ander later nog eens breedvoeriger uit.
ROEL HOUWINK

De Historie van de vier Heemskinderen, uitgegeven naar den druk van
1508 door Prof. Dr. G.S. Overdiep. Groningen, J.B. Wolters, 1931.
Reeds geruimen tijd ligt deze kloek en smaakvol uitgegeven tekst op aankondiging
in onze Kroniek te wachten. Een middel-nederlandsch werk is nu eenmaal voor den
kritikus geen dagelijksche lectuur. Doch welk een vreugde is het dan ook zich eens
geheel te mogen verdiepen in deze gespierde taal! Wie zich even de moeite geven
wil ‘erin’ te komen, dien biedt deze legende meer dan het vluchtig genot, dat zoovele
moderne romans hem schenken. En men vraagt zich af, waarom onze oude letterkunde
zoo zelden en moeilijk toegang vindt tot het groote publiek. Is de heruitgave van
dezen zorgvuldig nagezienen en geannoteerden tekst niet een kostelijk bezit, waaraan
men steeds weer opnieuw vreugde kan beleven, wanneer men haar ter hand
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neemt? Wie een goede aanvulling zoekt voor de Nederlandsche afdeeling van zijn
bibliotheek, verzuime niet zich dit boek aan te schaffen. Het zal hem niet berouwen.
ROEL HOUWINK

Herdenkingsrede ter herinnering aan Goethe's sterfdag door Prof. Dr.
J.H. Scholte. Herdrukt door de N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen
N. Tetterode. Amsterdam 1932.
Het belang van dezen herdruk van Scholte's herdenkingsrede, waarachter ook de
gedichten van Goethe zijn gedrukt, door Paul Huf bij deze herdenking in de Aula
der Amsterdamsche Universiteit uitgesproken, is gelegen in de typografische
verzorging van uitgave en tekst; dit is n.l. de eerste uitgave, gezet uit de nieuwe
‘Atlas’-letter der N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’, waarvan de Directie schrijft, dat
die letter naast haar artistieke en klassieke schoonheid bovendien een streng zakelijken
maar toch bekorenden vorm heeft. Uit deze omschrijving blijkt reeds, dat we hier
met een compromis te doen hebben. Voor de wijze, waarop deze uitgave is gedrukt,
verdient de lettergieterij alle lof; zij is een voorbeeld van mooi, evenwichtig drukwerk.
Het omslag is in zijn eenvoud en distinctie voortreffelijk. De ‘Atlas’-letter (de
ontwerper is mij niet bekend) is zeker een duidelijke en ook niet leelijke letter;
vergelijken wij haar echter met de inderdaad strengzakelijke (maar daarom niet
minder schoone!) ‘futura’, dan blijkt, dat de ‘Atlas’, wat den algemeenen vorm
betreft, heel veel van de ‘futura’ heeft, maar dat zij de daarvoor in aanmerking
komende lettereinden accentueert met de bekende dwarsstreepjes, die dan blijkbaar
de ‘artistieke en klassieke schoonheid’ moeten teweegbrengen. Ze doen echter m.i.
in deze, wat den hoofdvorm betreft zakelijke letter, niet natuurlijk en overbodig aan,
wat zich wellicht het duidelijkst openbaart bij de hoofdletter A, welke een horizontaal
streepje heeft gekregen, rustend op het boveneind der letter. Wordt de A daardoor
mooier of duidelijker? Ik geloof het niet. Wat niet wegneemt, dat de Atlas-letter,
welke ongetwijfeld ook haar verdiensten heeft, wel bij velen in den smaak zal vallen.
J.S.

Gustave Flaubert, De Legende van Sint Julianus den Offervaardige,
vertaald, verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar. Met 18
houtsneden en 6 etsen. Uitgegeven met toestemming van de Ver. tot bev.
der Grafische Kunst. Amsterdam. Zonder jaartal.
De bekende graficus Jan Poortenaar heeft Flaubert's beroemde vertelling vertaald en
met een sierlijke ronde, staande schrijfletter geheel uitgeschreven, waarna deze
geschreven tekst is gedrukt. Poortenaar heeft vermoedelijk iets willen geven, dat de
bekoring heeft van het handschrift uit
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den tijd, toen de boeken nog door overschrijven werden vermenigvuldigd. Wat hij
doet heeft ook inderdaad iets van die bekoring, maar er is toch een zekere
tweeslachtigheid in gelegen: het is drukwerk, dus geen origineel geschreven tekst
en het zijn geen drukletters. Men kan zich daar echter wel overheen zetten en zich
overgeven aan de vloeiende beweging van het geschreven schrift, waarin de woorden
worden gevormd door aan elkaar verbonden letters, zoodat men toch eenigszins de
illusie van het schriftuur houdt. Had Poortenaar het hierbij gelaten, er zou althans
een gave eenheid zijn ontstaan. Zijn over het geheel niet zeer geslaagde kleine
houtsneden in den tekst geven echter al dadelijk iets - in dit middeleeuwsch milieu
- dat een anachronisme lijkt; maar heelemaal niet past bij deze techniek van gedrukt
schrift de reeks van zes etsen, achter den tekst opgenomen, etsen die bovendien zwak
zijn en die door hun naturalisme ver beneden de sprookjesachtige, verheven sfeer
van Flaubert's verhaal blijven. Over de vertaling spreek ik geen oordeel uit. Eén
vraag echter: is ‘l'Hospitalier’ niet veeleer: de gastvrije of herbergzame dan de
‘offervaardige’?
J.S.

Jan Engelman, Torso. Uitgegeven door De Gemeenschap, Utrecht, 1931.
De schrijver heeft een aantal van zijn opstellen, tusschen 1923 en 1930 verschenen
in De Gemeenschap, Roeping, De Vrije Bladen, Opgang en De Nieuwe Eeuw, in dit
boek gebundeld. De opstellen werden geschreven naar aanleiding van actueele
gebeurtenissen, doch de ‘al te zeer aan actualiteit gebonden opmerkingen’ zijn er uit
verwijderd, zoodat de schrijver zijn opstellen geeft voor wat ze wilden zijn:
‘bewondering voor het goede verleden en uitingen van een groote belangstelling, tot
op zekere hoogte ook van een liefde voor de werken der hedendaagsche beeldende
kunst’.
Deze opstellen hebben iets sterk persoonlijks en zijn ook daarom lezenswaard.
Engelman ziet goed om zich heen, heeft de noodige geestdrift voor de beeldende
kunst en weet zijn bewonderingen in een telkens treffende taal te uiten. Men moge
het niet altijd met hem eens zijn en vinden, dat Engelman af en toe doordraaft, wát
hij zegt is altijd de moeite van het lezen waard en stemt tot nadenken.
Ruim 60 goed gekozen reproducties achterin geven een uitstekende toelichting op
den tekst.
J.S.

Paul Bromberg, Het Hollandsche Interieur. Serie Moderne Schoonheid.
N.V. Uitgev. M. Kosmos. Amsterdam. Met 64 afb. Zonder jaartal.
In deze fraai uitgegeven, mooi verzorgde serie verscheen thans de belangwekkende,
vaak kernachtige inleiding van Bromberg over de inrichting van
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ons binnenhuis; zijn woorden dienen te worden gelezen - aan de hand van de mooie
foto's - door hen, die onder hun interieur gebukt gaan (en dat zijn er duizenden!); die
de slaaf zijn van hun onpraktische meubelmassa en die niet den moed vinden om te
stappen naar den dokter van de interne geneeskunde, die hier noodig is: den
binnenhuis-architect. Ook op dit gebied is er genoeg kwakzalverij en pretentie en
men moet zeker niet terechtkomen bij die soort van binnenhuis-artisten, die een
nieuwe slavernij oproepen en aan wien men vooraf ootmoedig vergunning moet
vragen om een schilderij op te hangen op den ontworpen wand. Dit boekje wijst den
onervaren mensch eenigszins den weg, geeft een richting aan, die het zelf verder
zoeken gemakkelijk maakt. Van 30 architecten zijn interieurs afgebeeld in groote
verscheidenheid van opvatting.
J.S.

Ir. J.P. Fokker, Tuinen in Holland (Serie Moderne Schoonheid). N.V.
Uitgev. Mij. Kosmos, Amsterdam 1932.
In dezelfde, met veel zorg uitgegeven serie verscheen ook deze met 64 foto's mooi
verluchte beschouwing van den architect J.P. Fokker, die tevens tuinarchitect is, over
alles, wat samenhangt met het aanleggen van tuinen. Een prettig bezit voor allen, die
van tuinen houden, nuttig voor hen, die er een willen aanleggen of veranderen.
Hoeveel meer plezier kan men, voor hetzelfde geld, hebben van een tuin, welke met
verstand en met smaak is ontworpen!
J.S.

Brouwer en Dou
In den kunsthandel Vaarties (te Rotterdam) zag ik een Brouwer en een Dou. De
Brouwer: een dorstige deugniet, zoo'n schelmsche schavuit, een ruwe rabaut. Zijn
hand omvat het glas, maar niet zonder opzet talmt hij met drinken; tartend schouwt
hij de wereld in het laatdunkende aangezicht en zijn leutige lach zegt: wat let me, ik
drink als ik wil! Is het niet een glanzender glorie te toonen dat men de macht en den
moed - of den overmoed - heeft, het verbodene te doen, dan er zich werkelijk aan te
buiten te gaan? De Dou: een bedaagde matrone (Rembrandt's moeder, Neeltje
Willemsdochter van Zuytbroeck?) gekleed in zwaar plooienden mantel, omzoomd
met bont, een wijde kap over een kanten muts. Zij heeft in den Bijbel gelezen en
denkt nu na over wat zij daar las; de voor even onnoodige pince-nez rust, licht in de
hand, op het Boek. Ook zij ziet vrij de wereld in, en zonder vrees, doch haar moed
is van anderen aard dan die van Brouwer's braniënden schelm.
Wat hebben deze twee, die brutale vagebond van Brouwer en Dou's be-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 42

434
zadigde, waardige dame.... wat hebben Dou en Brouwer met elkander uit te staan?
Ordentelijke menschen zeggen: zedelijk en maatschappelijk zijn ze zeker geen
verwanten, eerder tegenvoeters geweest. Gerrit Dou, de deftigaard - noemde hij zich
niet Gerard, toen de glazenmakerszoon tot welstand was gekomen? - nu ja, men
mompelde wel iets van zijn verhouding tot zijn nicht Anthonia van Tol, die bij hem
inwoonde en misschien meer dan een huishoudster was, .... maar in nette kringen
spreekt men over zulke dingen niet, op zijn meest fluistert men, achter de hand.
Buitendien: onder de kunstenaars was Dou een man van maatschappelijk aanzien,
onder de aanzienlijken een kunstenaar en zoowel kunstenaars als aanzienlijke heeren
mogen zich wel wat veroorloven. Heeft de welvarende schilder niet zelfs twéé
maecenaten gehad: eerst Petter Spiering Silvercron, resident van Zweden in Den
Haag, later den blijkbaar zeer welgestelden Johan de Bye? Werden niet zijn werken
‘bij de Liefhebbers vande Konste in grooter waerden gehouden ende dier vercocht’,
zelfs zóó, dat tijdens zijn leven zijn kleine paneelen de helft meer opbrachten dan
groote doeken van Rembrandt? Het waren dan ook fraaie stukskens, welke een
iegelijk kon begeeren; zóó pront geschilderd, dat ‘een yder de selve siende over de
netheyt en de curiesheyt van dien hem moest verwonderen’. En hoe behoorlijk waren
de onderwerpen, welke hij koos! Geen ‘wonderlycke speculatiën’ of ‘vreemde
gheestgrillen’, doch de beeltenissen van gezeten burgers, lezend in het Boek der
boeken, of schrijvend met rustigheid, blijkbaar na beraad; ook die van kluizenaars
met crucifix, rozenkrans, doodshoofd en zandlooper; van boetvaardige Magdalena's
en zoete maagdekens nog zonder reden tot boetvaardigheid, druiven plukkend, zich
vermeiend met een papegaai of aan het clavecimbel; verder: spinnende of haspelende
vrouwkens, haringverkoopsters, kantwerksters, ketelschuursters, koekebaksters en
andere nijveren, hetzij van simpelen dan wel beteren stiel; schutters en lansknechten
schilderde Dou. Schonk hij soms aandacht aan kwakzalvers, weldra wendde hij zich
weêr tot ‘echte’ dokters en tandartsen, maar even goed als in de operatiekamers van
die aesculapen, gunde hij zijn (daar niet minder voor betalenden) cliënten vaak een
blik in de eenvoudige winkels van kruideniers en poeliers. En slechts een enkele
maal, zich vergetend, heeft hij belangstelling voor het naakt getoond (evenals vele
minder keurige tijdgenooten en waarschijnlijk door dezer voorbeeld verleid). Doch
daar Dou's naaktfiguren, welke trouwens niet tot zijn beste werken behooren - men
spot niet straffeloos met het fatsoen! - veilig in buitenlandsche verzamelingen zijn
opgeborgen, behoeft de nationale preutschheid er volgens het goede beginsel: wat
men niet weet (of loochent te weten), dat deert ook niet, geen aanstoot aan te nemen.
Moet het nog worden gezegd, dat Adriaen Brouwer in tegenstelling tot
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Dou, nooit een ordentelijk burger; zeker nooit, als hij, een man van aanzien is
geweest? Moet het nog worden herhaald, dat Brouwer vermaak heeft gevonden in
het verkeer met slampampers? Men heeft zich verstout te beweren, dat zijn behagen
in heftige mimiek hem naar de kitten van toeback-drinkers en zuiplappen zou hebben
gedreven; dat hij ter scherpe observatie van hun grillen en grollen, hun uitspattingen
en bekkesnijderijen hen wel in hun kroegen moest opzoeken. Behoorlijke lieden
weten wel beter! Zeker is immers - zelfs wie clementie pleitten voor den bambocheur,
gaven het toe en, sterker, Brouwer's portretten van vroeg en later wijzen het bij
vergelijking duidelijk uit -, dat niet alleen de kunstenaar, maar ook de kameraad van
het rapalje er in tabagie en kroeg meê verkeerde. Geen wonder, dat het fatsoenlijke
Albion zijn schilderijen zoo schaars heeft begeerd: zijn er van Dou wel een vijftig
in Engeland, in National Gallery, British Museum, ook in een koninklijke verzameling
(Buckingham Palace) zoowel als in de collecties van graven en hertogen en andere
hooggeplaatste personen, van Brouwer vindt men er slechts enkele. Dirk Traudenius
behoefde Brouwer niet te vermanen: ‘Wie Vorsten-gunst zoekt, moet voor slaef en
vleyer speelen’; hem heeft Karel II nooit aan zijn Hof genood!
De nette menschen hebben gelijk. Brouwer's levensbeschrijvers, die ons verzekeren
dat hij is gestorven ‘als door uitspattingen verteerd’, hebben het ook. Brouwer heeft
niet alleen als toeschouwer leut gehad aan de losbandigheid van pierewaaiers en hun
patoten, hij nam er aan deel. Maar zou men in dit ‘geringe’ plezier, dat zich in
meêdoen moest uitvieren, een kenmerk van Brouwer's kunstenaars-mentaliteit willen
zien, men moest - waarschijnlijk juist lijnrecht tegen de bedoeling van moralisten in
- tot het besluit komen, dat de drieste, dolle drift, die zijn zoo licht bewogen geest
bijwijlen, telkens weêr, doorvoer, dan juist de drijfkracht tot zijn hartstochtelijke,
doch magistraal beheerschte uitingen is geweest. In de kleur van het beeld van dien
drinkebroer, dat den een potsierlijk, een ander misschien wel afstootend, doch een
derde grootsch kan lijken; juister: in den bronzen toon, op welken zij is afgestemd,
is iets dat even aan Rembrandt doet denken. De gloed van het licht, waarvan de
schilderij is doortrokken, herinnert uit den aard aan Rembrandt's clair obscur, - maar
slechts een oogenblik. Zoodra men nauwkeuriger toeziet, bespeurt men dat dit licht
veel minder diep en wonderlijk, dan bij Rembrandt, en dus eigenlijk niet ‘obscur’
is. Te zeggen, dat het warmer lijkt, was misschien dwaas; warmte ontbeert toch ook
Rembrandt's licht zeker niet. Het verschil is een ander. Bij Rembrandt schijnt de
gloed, vaak van heel diep, van binnen uit; bij Brouwer slaat hij onmiddellijker naar
buiten.
Rembrandt, evenals Rubens, heeft Brouwer gewaardeerd. Beiden, zoo goed als
Brueghel, later Hals - zij het niet in gelijke mate - hebben invloed op hem gehad.
Dat Dou en zijn werk indruk op Brouwer hebben ge
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maakt, is niet aannemelijk; vermoedelijk heeft hij Dou's werk niet gekend. Vooreerst
was Brouwer de oudste der twee en reeds (in een opdracht) als ‘wijdberoemd’ meester
geëerd, toen Dou als leerling zijn intrede deed in de werkplaats van Rembrandt. Ruim
drie jaar later, kort nadat Dou zich zelfstandig als schilder gevestigd had, is Brouwer
naar Antwerpen teruggekeerd. En omstreeks 1640, toen Dou zich door zijn
‘nettichheyt’ vermaardheid had verworven en even ‘wijdt berucht’ als Rembrandt
was geworden, was Brouwer al dood. Heeft echter, omgekeerd, Dou misschien
eenigen, zij het slechts vluchtigen indruk van Brouwer's werk ondervonden.... om
nu nog maar te zwijgen van dien dieperen, welken men invloed noemt?
Toegegeven, dat het een gewaagde onderstelling is. Brouwer, met zijn krachtige
penseelstreek, zijn stoutmoedige uitvoering, nimmer vervaarde factuur, waar zoo
duchtig zijn scheppingsdrift zich in roerde - en Dou, de precieze, minutieuse
fijnschilder, met zijn behaagzieken toets alle, zelfs de geringste details ‘registreerend’,
wiens werk men wel, niet geheel zonder recht, ‘een ontzenuwende voortzetting van
het straffe naturalisme uit Rembrandt's eerste periode’ (Steenhoff) heeft genoemd!
Treffender tegenstelling vond men waarschijnlijk niet licht. 't Is waar dat ook Brouwer,
inzonderheid voor hij in aanraking kwam met Frans Hals, een uitvoerige techniek
van kleine geestige toetsjes heeft toegepast, waarbij hij fijn gepunte penseeltjes moet
hebben gebruikt. Doch als Dou drie dagen schilderen over een bezemsteel, om zich
dan nog op zijn nauwkeurigheid te beroemen... dat heeft Brouwer toch niet gedaan!
Inderdaad, de verschillen, in aard als in daad, tusschen Dou en Brouwer zijn groot.
Toch.... als het leven Dou eens wat moeilijker, het lot hem niet zoo ‘goed’ gezind
was geweest; indien ook hij, als Brouwer, eens zonder vaste woonplaats (behalve de
gevangenis) had rondgezworven, inplaats van zoo rustig en deftig in zijn eigen huis
aan het Leidsche Galgewater te wonen, zou dan ook hij.... natuurlijk nièt drie huizen
en een kapitaal van vijftienduizend gulden, maar een grooter vermogen aan kunst
hebben nagelaten?
Van Hals heeft Brouwer geleerd in menschen niet slechts typen, doch
persoonlijkheden te zien. Dou is discipel van Rembrandt geweest. Zou de meester
hem niets anders hebben onderricht, dan hoe met penseelen en verf om te gaan? Zou
hij hem niet hebben gezegd, dat de mensch niet enkel type van zijn ras, doch, klein
in zijn verhouding tot de oneindigheid van het heelal, toch een microcosmos is in
zichzelf? Is het vol te houden, wat men vaak beweert: dat Dou van den mensch nooit
iets meer dan de uiterlijkheid, niets anders dan zijn kleeren en de huid waar deze
onbedekt is, heeft gezien? Ook in zijn uitbeelding van deze bijbellezende vrouw zijn
kleine partijen, in welke de nauwkeurigheid stellig niet tot werkelijke fijnheid is
gesublimeerd; nochtans kan men zeker niet loochenen, dat alleen de schildering van
haar handen reeds overtuigend bewijst, dat het Dou volstrekt niet altijd aan innigheid
heeft ontbroken.
KOOMEN
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Jan Wiegers bij Kleykamp, Den Haag
De Groningsche schilder Jan Wiegers, die dit voorjaar te Utrecht in de kunstzaal
Wagenaar en nu onlangs in Den Haag bij Kleykamp exposeerde, lijkt mij een te
weinig gewaardeerd Hollandsch kunstenaar. Hetgeen hierin misschien zijn oorzaak
vindt, dat Wiegers van huis uit een vertegenwoordiger was in ons land van die
kunstrichting, die zoowel in Zwitserland en Oostenrijk als in Duitschland vele
aanhangers vond en nog vindt, alle nieuwzakelijkheid ten spijt, namelijk het
expressionisme; Wiegers heeft dan ook indertijd in het buitenland geschilderd en
daar wel samengewerkt met E.L. Kirchner. Dit expressionisme nu, dat in Frankrijk
een Matisse en een De Vlaminck voortbracht, maar daar toch nooit die
overheerschende beteekenis kreeg, die het had voor het Duitsche kunstleven, schijnt
in Holland nooit werkelijk geliefd te zijn geweest; al mag merkwaardigerwijze de
kunst van een Hollander - Vincent - als uitgangspunt dezer internationale gezindheid
beschouwd worden. Onlangs nog schreef ik hier ter plaatse over een anderen,
Haagschen ‘expressionist’, den schilder Bekman, die naar mijn gevoel evenmin de
waardeering krijgt, die hem toekomt. Wij zijn klaarblijkelijk van aard te stroef en te
gesloten, dan dat wij het meer of minder vrij en luidruchtig levensgebaar dezer
expressionisten aanwillen; wij houden te veel van het doorwerkte, het overwogene
en nauwkeurig verantwoorde, om niet het wagende hunner vormen en het briljante
hunner kleuren eenigermate te wantrouwen....
Zoo dit alles echter op Wiegers van toepassing is, het geldt veel sterker van zijn
vroegere dan van zijn latere doeken. In verschillende zijner laatste landschappen,
stillevens en portretten bij Kleykamp was van een expressionistische opvatting in
den Duitschen zin geen sprake meer. Want niet alleen wint dit geïnspireerd werk
aanhoudend aan soberheid en diepte, maar de bijna schuchtere Hollander komt er
ook steeds duidelijker in om den hoek kijken. Niet, dat deze Hollander in het oudere
werk in het geheel niet te ontdekken viel! Wiegers was, het is veelzeggend, altijd
beter op dreef in zijn kleinere dan in zijn grootere formaten, en hij overtuigde speciaal
coloristisch ook daar het meest, waar hij niet tastte naar het felle of grootsche, maar
bereid bleek op een evocatieve wijze innig te zijn, op een phantasierijke wijze
eenvoudig.
Innigheid - innigheid in het formaat, in het gegeven, in de wijze van componeeren,
maar bovenal een groote innigheid in de soms zeer persoonlijke kleurstemming, dat
is wat Wiegers radicaal onderscheidt van zijn collega's in Oostelijke richting, wat
hem après tout tot een echten Hollander stempelt. Anderzijds verschilt hij van het
meerendeel zijner landgenooten door het gehalte van zijn kleur.
De meeste onzer schilders toch blijken meer tonalistisch, dan coloristisch
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aangelegd; Wiegers echter houdt van de pure, de niet of weinig geënveloppeerde
kleur, waarvan het gebruik de hoogste eischen stelt aan een schilder. Verviel hij
hierbij vroeger vaak tot een zekere decoratieve vlakheid, ja hardheid, hij heeft thans
getoond in het juichende zacht te kunnen zijn, en heel gewaagde kleurcontrasten tot
een verfijnde, harmonische werking te kunnen opvoeren.
Helaas moet men op de hierbij gegeven afbeeldingen alle kleur ontberen. Toch
zal, naar ik hoop, uit het zwart en wit nog voldoende spreken van de rijke
beweeglijkheid in dit coloristisch spel, terwijl men in elk geval de ongedwongen
gevoeligheid kan nagaan van de lenige en subtiele, schijnbaar vlotte, maar eigenlijk
zeer doorwerkte verfbehandeling.
W. JOS. DE GRUIJTER

Robert Guénine en zijn werk uit Bali
De Russische, te Parijs wonende schilder Robert Guénine, die het werk uit z'n
Balineesche periode in de k u n s t z a a l - Ve c h t te A m s t e r d a m exposeerde, heeft
zelf uitvoerig over z'n leven bericht. Zoowel een schetsboek, dat in 1916 als privédruk
in oorspronkelijke litho's verscheen, als een deel van de door Fritz Gurlitt te Berlijn
uitgegeven schildersboeken uit 1920, ontstonden uit den drang, al de avonturen, die
langzaam uit z'n herinnering verdwenen, vast te houden.
Hij zwierf door 't Zuiden van Rusland en trachtte geld te verdienen met teekenen.
Hij bezocht de teekenscholen te Wilna en Odessa, waar hij zich spoedig
onderscheidde.
Voor 25 jaren kon men Guénine ook reeds te Parijs ontmoeten in 't beroemde ‘La
Ruche’, de artiestenstad van de rue de Dantzig bij de abattoirs, het rendez-vous van
schilders en modellen. Het was een voormalig machine-expositiegebouw met kleine
bijgebouwen bij de vestingwerken, dat door honderden kunstenaarsfamilies bewoond
werd. Guénine was een der eerste exposanten op den Salon d'Automne. Hij bracht
z'n doeken per handkar naar het Grand Palais.
In 1907 verliet hij Parijs plotseling, zonder iemand te vertellen waar hij heenging.
Z'n kunstenaarsvrienden verloren hem uit 't oog. Hij ging eerst naar Egypte, waar
hij schetsen maakte voor een Münchensch tijdschrift. Daarna werkte hij in München
voor een fotograaf. Hij hield toen in October 1913 een tentoonstelling in de Moderne
Galerie Heinrich Thannhaüser te München, die den alleenverkoop van zijn werken
had. Deze expositie had een sensationeel succes: al z'n werken werden verkocht!
Ook met een in het Delphin-Verlag te München verschenen portefeuille met twintig
oorspronkelijke steenteekeningen ‘Figurale Kompositionen’ vestigde hij z'n reputatie.
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Het voorwoord is van Walter Riezler, directeur van het Museum te Stettin, die hem
ook opdracht gaf tot het schilderen van frescos in het gebouw van dit museum, welke
door den kort daarna uitbrekenden oorlog niet uitgevoerd kon worden. In de bekende
inleiding tot de problemen der tegenwoordige schilderkunst ‘Cézanne en Hodler’
door Fritz Bürger, werd een der bladen dezer map, - ‘Ooftoogst’, die gelijkenis
vertoont met Millet's Arenleessters - afgebeeld en besproken.
Na deze vroege tentoonstelling te München en een andere, kleinere te Berlijn, trok
de schilder zich uit het openbare leven terug. Hij had naam, een kunstkooper, succes,
doeken in de musea, maar hij wilde z'n leven opnieuw beginnen, vernietigde alles
wat hij kon vernietigen van z'n werk en verdween. Dagbladen behelsden z'n
overlijdensbericht.
Er kwamen jaren van omzwervingen. Als besluit van dezen tijd vol strijd, volgde
in 1926 een reis naar Sumatra, Java en Bali. Voor de schilders bracht hij hiervan een
groot aantal notities, studies en werken mee, die hij eerst exposeerde in de Galerie
Thannhaüser te Berlijn en daarna in de Galerie Jacques Bonjean in de rue de la Boétie
te Parijs, waar hij ook de teekeningen, die hij op z'n veertiende jaar maakte toonde
en andere werken in de manier der iconenschilders met herinneringen aan z'n jeugd
in Rusland, aan het dorp met de ‘isbas’ en de klokkentorens met de gouden
bloembolvormige koepels.
Voor de litteratoren bracht hij een mooi boek mee, het in 1928 bij het Volksverband
der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag te Berlijn verschenen ‘Het verre eiland,
schetsen van m'n tocht naar Bali in woord en beeld’. Het fraaie manuscript is op de
tentoonstelling bij Vecht aangekocht door dr. Karl With, directeur van het
kunstnijverheidsmuseum der stad Keulen. Het zou goed zijn, als een Nederlandsch
uitgever het in facsimilé publiceerde!
***
Hoewel Guénine een Europeaan is, droomt hij nog graag. ‘De kunstenaar draagt een
groote gedachte in zich, hij raakt haar niet kwijt en z'n werken zijn vonken van deze
gedachte’ is een zijner uitlatingen. Het verlangen naar zon en eeuwig blauwe lucht,
naar een goede en lichte natuur, naar de zuivere schoonheid van het zuiden als naar
een ver en onbereikbaar geluk is dezen Oosterling, dien men ook een
vertegenwoordiger van het ‘Zuidergeluk’ vanuit het Noorden gezien zou kunnen
noemen, aangeboren. De gehoorzaamheid aan een innerlijken geest dreef hem naar
het verre eiland als naar een land van belofte, een belofte van geluk, waar de
werkelijkheid tot een sprookje voor hem werd: een groote vrede, een roerende
harmonie, een wonderbare zorgeloosheid pakten hem reeds den eersten dag op Bali.
Guénine geeft in z'n werk weinig of geen rekenschap van de lichte heuvels, de in
bananen en kokospalmen verborgen dorpen, de ontelbare eigenaardige,
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met dieren en allerlei maskers overladen Hindoe-tempels, de huistempels, die voor
hem toch de uiterlijke teekenen der sprookjesachtige oude Balineesche cultuur waren.
Hij kreeg een sterker indruk van de Balineesche vrouwen, - die zich eerst niet eens
van verre lieten zien en hem blijkbaar vermeden als zij hem aan het werk zagen -,
met heur slanke en sierlijke lichamen, nooit mager of dor, maar vol; met de edele en
fiere houding; den rustigen en majestueuzen, trotschen en rechten gang; potten of
ooftmanden op het hoofd dragend, zoodat de armen vrij zijn en rythmisch bewegen
evenals de slanke, lange en spitse vingers; met de frissche bloemen in het dikke,
zwarte haar en een lange sarong, met een kleurigen, smallen doek over de slanke
heupen gebonden.
Uit de figurale composities waarmee hij begon, bleek duidelijk, dat hij Von Marees
en Puvis de Chavannes bewonderde. En ook deze nieuwe pastels zijn de uitdrukking
van een verlangen naar de monumentaal-decoratieve kunst; pas in groot formaat
zouden zij hun innerlijk leven waarschijnlijk geheel openbaren. Zoodat men zou
willen vragen hem de muren van een gebouw ter versiering te geven.
Enkele werken zijn gewijd aan den dans, die voor hem de sterkste indruk, de
diepste artistieke ervaring op Bali bleef. Maar de meeste dezer bladen zijn gevuld
met de zuivere en bekoorlijke lijnen der lenige, mooi en fijngevormde lichamen van
vrouwen, meisjes en kinderen, met op den achtergrond de dieren, zonder welke een
geordend Balineesch huishouden ondenkbaar is, of een sierlijk rijst- of oofttafeltje.
En dat is voldoende om ons een levend beeld te geven van de weelde dezer tropische
wereld.
Deze pastels zijn soms uit de herinnering gedaan, in een fijne en losse, luchtige
en nerveuse manier, die van de natuur slechts dat voorstelt, wat tot hart en geest
spreekt, die uit de natuur een suggestieve kunst haalt: een sterk-geurend extract. De
helderheid der harmonische en vroolijke kleuren ontstond door den ondergrond van
het dikwijls geheel onbedekt gelaten Japansche papier, waarop ons iets van het
bucolische en idyllische der antieken ontsluierd werd.KASPER NIEHAUS
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